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 ףסכ ילכ הרשע
 יהלאה ףוסוליפה םכחה יבתכמ

 מ יפסכ ףסוי יג
| ) \ 

 ,ןעכנימו ,זיראפ ,דרפסקאב רשא םירפסה דק ע יתבב םיתקתעה רשא

 םינויצו םינוקת תורעה םהילע יתפסוהו תחא הדונא םתוא יתישעו

 הנושאר םעפב הרואה ,םיתאצוהו

 .טסאל ףסוי ןב קחצי

 ו -

 .ץושאר לח
 ההרה 7/7

 .ג"'סרת גרובפערפ

 נבו יאלאקלא דוד ןב םהובא לש סופדב

 מ"עב רוקמ תאצוה י"ע שדחמ ספדנ

 ל"שת ,םילשורי
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 ,תודומה שיא לודנה ןשלבה םכחה ברהמ ,תודידי ירבד םה הלא
 יביטמ תודי רשע ול תעדבו המכחב תינכת םתוח לילכ
 תגפפו כז. א. 0085+6ז ,ישאר םירמו ידובכ ישפנ בישמ

 .ןדנאלב ןעזעניטראפה תדע להקל 61-31

 זסת4סח) 13. 2. 902. המורת 'פ 'ה םזי ה'ב

 ."נ טסאל י"רה . . . יבהואו ידידי

 יאדווב ךדי חנת לא ךל יתבתכ רשאכ ייפסכהמ םגו . . . .
 תוצראב תלמע רשא ךלמע לכמ ךרכש היהי הזו וב הכרב אצמת
 לע ותוא ארקת המל -- דע ימלועל ןורכז ותו חור תחנ םג תונוש
 םש יל תונקל יתישע אלו ,חכ יצמאמ לכב ךיתרזע יכ יל יד ?ימש
 .יולגב אלו רתסב ךשפנ ינכרבת םא יכ

 או. 003[ ךכרעכ ךריקומ הבהא תכרבב ךכרבאו

 תורמלו ,יתרמש אל ךתדוקפ יכ ,ודוככ חלסי תאזל יא
 ךיתכרבו ךילא אובא דע יתדות תבוח אשמ טלמ לכוא אל ךנוצר
 ,בר להקב ךתקדצ הדינאו

 ,ומל תורפס ןיא -- םרפסא יתרמא םאו ,ידמע תישע תובר ןה
 דחא רשא תעבו ,תאזה ץראב רגו יחאל רזומ ,הנדנאל יתאב יטעבו ילקמב
 םכלכ ואובת יכ םכל המ :םער רתסב ילא רמא םיפנכ לעב לודג
 יל תארק ,םימוחנו םיבוט םירבד יבל לע תרבד ךבוטב התא ,םולה
 ךדי תכאלמב ךנחבא, -- יבצמלו ינוממל םולש תלאשו ,םולשל
 יד ידי תאלמ ךדיבו תרבד ךיפב ,ינזאב תרמא 'ךילע יניע םישאו
 ,ןעכעמו זיראפ ךרדב יתכלב סג ,דרפסקאב םג ,ןדנולב ם. הדובע
 ירמא ירחאמ יתעמש "םשמ םג יל קיתעהל ךרדל הדצ ךל ןתונ יננה.
 הריבג חור ךתרובג הררוע ןדנאל ריעד אריוא יודמב יתולחבו ,םעונ
 ינאו תישע הלא לכ תא  הנהו -- ינמילחתו ינתויחה ןעמל ,תחא
 ליכהמ ןטק יבל ןה ?ינוצת יבבל ישרומ לעה ? קפאתאו שרחא
 לכ ואלמ יתדות תושגול השעא המו ,הכובהו הדותה לכ תא
 םאו ? ועקביה ?ינציפהל ורעסי רשא םלוע תרה ינטבו  ,יבל ירדח
 רשא ךומכ לָצ םקֶה רבגו ,הדות ץופחת אל יכ יתעדי
 ול ןיא ,ולכ דובכ רמוא ול עדמה ילכיהבו ,ורקיב ץפח ךלמה
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 ,הזבת אל אלה !ינודא ,טוידה תכרב יתכרב לבא ,יתלהתב ץפח
 ילכב ךל תאבה יתכרב תאזו יתדות ינממ חקת יכ יניבהרת ךתונעו
 םיבוטל בוט למוגה ןוילע לאל יתלפת תאז ינאו .הלא ףסכ
 ותיער תאו ותוא רטסאג 'טקדה ברה השמ ינודא תיב תא אנ ךרב
 בגשמל עדונה שישיה םכחה בוה לש ותב םיבומ תב -- הנידעה

 ךשפנ תאשמ תוארל הכזתו -- רעדנעלדעירפ 'טקד רשה לאבימ |
 םולש ךאו ,ךינפל תיז יליתשו קנויכ ולעיו םידב ושעי ךיתונבו ךינב
 .ךרזנ ץיצי ךילעו ךיביוא ולפי ךיתחת ,ךירצח ןוכשי בוטו

 רשא ידארב קיה םכחה ברה ידידי תא ךובא תעכו
 הלודג תלשלש תאצוי הנממ ,הנפ הנממ וז הבוט הצעמו -- ינצעי
 םלוע ,השדח הירב ומכ ינתשע הבוטה ךחור יכ ,יל תויחהל לכחו
 איצומה תייה התא ,יתפסא תונויסנ הברה יתדמל הברה ,יתיאר רורב
 .םייהה רוא יתיאו ךרואבו ,תומלצ איג לפוא רוכמ יתוא

 םכילא ינא רמוא ,יתכאלמו ילעפ ריכהל בל ימכח ועדי םאו
 יב ךל תודיה שמח ,םייח תאצות יתאצות יכ ועד  ,יתובר
 ןבאב םג תודי רשע ה ש מ ןימיבו -- ידארב קד םייח 'ר -- ינודא
 יפסכ ןבא תאזה

 .רואל איצומה



 .ירידי דובכל :דרפסקוא הפ ב'סרת ןויסב ד" היב
 יבתכ לכ רואל איצוהל ותעד לע הלע יכ עומשל יבל חמש

 ותרובעב ותעגיו ולמע לכ תא יתעדי ינא יכ .ל'ז יפסכ ףסוי 'ר
 ותכאלמ רומגל 'ה וכרב התעו ,ןעכנימבו דרפסקואב רשא י"כ תקתעהב
 םהיבהואו לארשי לכ יניעב ןח רפסה אצמי יכ הוקא  ,וסיפדהלו
 .יעליוק .א וכרבממ םולשו םהימכחו

 םסגז 1. +
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 ! לאדשי יבהוא וברי ותומכו ,לאה והרצכנ' ,הדילמ ידצונ שיא אוה ,הזה רטקדה םכהחה ןודאד

 ותעידיו ותמכה דבלמ  ,דיובייג רטקדה שישיה םכחה תחת דרפסקאב םירפסה "צוא תיבב לע סקד

 לכ לע ול תודוהל ינושלב הלמ ןיאו ,םיהלא ול ארב הנתמ כל דוהט כל הנה תי"בעה וכתיפסב
 וכוטכ אוהו ,יתלמש יתעדי אל תפשו ידעומב דדוב דיפסקאב המימת הנש יתבש ךשמב ותא ודסה

 ימע ימע ינבו ,ךידסה חכשא אל חצנ דע ,רצ ול יתורצ לכבו ,יבצמו ימולשב שורדל םוי לכב אב
 ! ךוכרבי
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 6כ%6 067 1168166ת 5188150101/0016% טתב (כא10ז6, 03ז18 60ק1674),
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 66ז 516 2טז 1.606ה58010206 ₪656%26 616 1607815676 1.16ז9(טז 70
 ס6ז6ו6ת6זמ, טת 616 5611316ת06ה 20 6ע66%6ת, !ח ץו6|6ת [6056ח)

 [6ז06ת0ת8 [טז 5618 1]ם+6:ת6החוסת [!ם06ה.

 1טת6ת6ח, 1חו א(\31 9.

 אקגפפ. כז. ש

 [ן6זז ]. 125% 18% ות 46ז 1ו69ו26ה 10116%]518815010 6
 הט6סה :ת (כא!סז0, הזו5 חו6הז6ז6 13ת0656תז1686[110 \/ 6זא6, < 0 חווה -

 (הז6 20 61ת26|ת6ת טוט]56ת6מ 20₪06ת6זת עסמ ]056[ וסת 358, וחש

 ם6זטתתו(ת6( 068 10. ]גתזתטתב6ה5, %סקוה, טתש 260688 86-
 56|ס6ת 0ז6ה 668 [כזט6%א 66ז (26116ת68%|1א6/ 2ט28ת08]8 תש

 תוגסת6ה. .)6)08656ח 08טסה, 0355 ]606 26:61606זט8 טח86767 1.166-



 \ז

 ץג!טז 618 028%6ת5שש66865 11ת%6ת16הו6מ 150 185 1/ת(6ז5002טתש
 עסזבז6ה %\גתה 86: טשטז6ו86 טת4 065686106מ6 [10780586060 67

 5161 616567 ו016ע0116ה \ט1₪306 טת+672160+ טחנ 561861 56105016

 0656685 6ה1ק68]108 טה. /

 ןווגתסו6ח ביסרת ייבמל ָךיז- 19 7. 9.
 כז. ה. תםז6ת(ץ6צ.

 .גרבמעל ביסרת רייא איכ 'ד םוי ה'ב
 ."נ טסאל "רה . . . דובכל החלצהו הכרב םולש

 ו'אפ ייע הזב ול יתחלשו ז'ש 'א םוי ןמ ובתכמ יתלבק
 ירפס לע ח'הע .םיאבה ןיב ימש םותחל הבאי רשא .נָארק הרשע
 ותאצ ידמ ןעגאב לכ ילא חולשל וביטב אנ היהיו ,יפסכ ןבא ףסוי 'ר
 'תישארב תדנא. שרדמה ריעהל המ אצמא! ילוא םופדה תיבמ
 ,םשב ופיפרהל יוקארקב רעשיפ היל יתחלש ,ינעמל היכ קיתעהש
 ותוא הילצי 'הו םולש רמאו אצא הזבו .רומני יתמ עדוי ימ לבא
 .רעבאב המלש ודבכמ ץפחכ ,ךְלוה אוה רשא ךרדב

 :מידפפ הפ קיפל ב"סרת ןויס א" .היב
 ןמאנ "ג טסאל קחצי ר'רהומ . . . ינפל אב הזה םויה

 םליבשב קיתעה רשאכ בציתי םילודג ינפל שדוקה תכאלמ ותכאלמב
 ,ןעכנימו ררפסקאב רשא םירפסה רצואב םייוצמה הברה די יבתכ
 ותעדב רשאי יפסכ ןבא יברל םישוריפ י'כ תוקתעה ודיב הנה תעכו
 < ול ףיסוהל יננה כ'ע ,אצומ ףסכל תעכ ףסכנ אל ימו ,וואל ואיצוהל
 יכרב קיזחהלו ךומתל המכחו הרות יבהואל ודעב שקבל הבהא תוא
 .טיס ו'צי זנירפ ןאמפיל רזעילא יהלשד ןנברד

 דרוה רשא ףוצ תפונמ רובשל םיאבה ךותב אובא ריעצה ינא םג
 ץיקהו .םויה .דע םינשי ויהו .ליז יפסכ ןבא ףסוי יבר לודגה רשנה
 בקעיב םקלחל י"נ טסאל "רה ריהמ רפוס 'הה. קיתעמה רצוא
 .אדרופ ק'קמ יור הש מ 'קה .לארשיב םציפהלו

 .זנכשא ןיראב לארשו ראפתי וב גלפומ ח"ת םירעשב עדונ הלעכ ריכג ,שיאה השמ יר הז םג

 < .בסרת בא םחנמ ח'כ םאטשרעבלאה 'ה םשב
 םכחה תאמ הברה קיכ תוארקמ ירואיב ייכב יתיאר הנה

 "רבד לכ אל יכ םא הנהו ,יפסכ ןבא יר עדונה רקוחה יררפסה
 ,הברה םיליעומו םירקי םירבד םיבוט םירבד וב ז"כב המה רחבנ ףסכ
 יכ םג המו ('ט אמוי) םינושאר לש ןנרופיצ הבומ ליזכח ורמא רבכו
 םדוק ייבחאל תידרפסה תורפסה תודלות ישרודל איה הרקי האיצמ
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 יירה הלענה ליכשמה ינברה ידידי תושעל ביטה כיע רשא שוריגה
 תא הלבמה תעה ינשמ םליצהלו םקיתעהל הברה לטע רשא טסָאל
 ודיב ךומתל ןוכנו יואר דואמ המו .הרואל הלפאמ םאיצוהלו לכ
 ריחמב דחא .פסקע לכקל ומע ןכית ידי ףאו

 ,המלש םרכ רפס טיהעב ןהכה המלש
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 66ת16[1ת68, 067 [0ז06זטתקש6 20812] 1167006 61656ה שטז-
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 361, 9. 560%67106" 2. םסז. ג. ם6ז[ות6ז.

 םלכ ךועב שםארת התע רשא הלא וירואיב אנ ארק םוק !סכחה ברה ינודא ול טאל 1
 *בעתנה, וטסיראל דובכ ראות ןתנ םש -- ףסכה ןחלשבו ,ןיע דוע ותפזש אל רשא .יא ילשמ טרפבו
 :תוכזלו רוזמל וניד ןידל ,ךתימע טופשת קדצב יכ יתעדי זא -- "ונתאמ סירבד כנונה, *לבנה.

 ייכ םירובח וריב איבהו ןאכל אב יינ טסאל יירה . . . ידידי
 תונוילגב יתרבע ,קיהכל םירקי םישוריפ יפסכ ןכא ףסוי יבומ
 ןה םיליעומ םיבושחו םירקי םירבד םהב יתאצמו הלאה םירובחה
 אצניבורפבו ררפסב וניחא ןיב הלכשהה בצמ תערל ןהו ארקמה תנבהל
 הבורמ תלעותל ויהי הלאכ י"כ םוסרפ יכ יל קפס ןיא .םהה םימיב
 הוקא .ריחמב דחא רפס לכקא הצפה שפנב ןכלו ,לאושי תמכחל
 רואל איצומה ידיב .וכמתי לארשי תמכח ירקומו בל ימכח לכ יכ
 הבר העיגיב וב למע רשאו לחה רשא תא םילשהל דבכנה

 םז."5. זז 4 .ב"סרת לולא ג" ןילרב
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 ! ידידי

 םינושארה תונוילגה אובכ םיעושעשו גנע ישפנ הל העבש תובר
 תלמע רשא למעה לכ תא יתערי םג יתערי .ידיל יפסכ י"ר ירפסמ
 הלאה םירקיה םירפסה תא תקתעהש דע ,תחרט רשא חרטה לכ תאו
 םגו ,תונוש תוריעבו תונידמב רשא דקעה יתבב םירזפמה ייהכ ךותמ
 איצוהל ךבלב הלעש ןויערה לע ךשפנ תא תרסמ המכ דע יתעדי ינא
 .לארשיב םציפהלו בקעיב םקלחל ,הרואל הליפאמ יפסכ ירפס תא
 ךתוארב ,התעךבל תחמש תא ךורעל עדאו ךערל הניבא ןכ לע רשא
 ךתחמשבו ,ךל תבצה רשא הרטמה לא עיגתו ךדיב ךצפח 'ה חילצה יכ
 רחא תואלמלו יתצפח ךנוצר תושעל הנה ינאו ,יברקב יבל םג המשי
 תא ךל רדסְל ,ךיתחטכה רשא החטבההו ךילא יתרבד רשא ירבד
 יבל ןובארל םלוא .ילשמ רפסל בתכ רשא יפסכ ישורפ ינשל יתורעה
 קסעל םה םינותנ םינותנ יעגר לכו יל םה הדובע ימי הלאה םימיה
 בכעלו ,יתפש אצומ תעכ רומשל לכוא אל ןכלו ,טרפו ללכ ינינעב
 ץוח ינפ לע ךרפס הלשו הפיא תאז השע ,ץפח ינניא ךדי לע
 | .ופוסב וא ינשה קלחח שארב םוקמ הנפת .יתורעהלו

 ,רבד ינובנו בל ימכח יניעב ןח יפסכ ירבד ואצמיש ,ינא חוטב
 ילחנכו םינונש םיצחכ ויפ ירמאו ברח תורקדמכ הטוב אוהש שי םאו
 ,תעד ישקבמל םירשיו ןיבמל םיחוכנ וירבד בורה יפ לע הנה ,םימתר
 ק"הכ שורפב ןכ | ,וירפסב ואצמי ץפח ינבאו םיִרקי  םינינפ הברהו
 בוט רכש אצמתש יתוקתו יתלפת ינאו .תודמבו תועדב ןכו םרואבבו
 וכשמי אל םימיב איצוהל לכותו ,די ךל ונמע יבידנ ונתי יכ ,ךלמעב
 ונימכה תמכח יבהוא לכ תחמשלו ךתחמשל ךרפסמ ינשה ךרכה תא סג
 ךדידי תאמ ךל תאבוה רשא הכרבה תאזו ..ונתרפס תלעותלו

 .י'דארב םייח .גיסרת תבט 'ה 'ד םוי ,דוחנ

 יולפערב ימכח ומכ םימכחה ילודנ הסכמ םיבתכמ ידיב דוע
 רשא ,יושראוו יקסנאנזופ 'קדהו ,[עניירב 'ה ץילמה 'חהמו
 שארב ואובי הלא לכו ,ויתורעה םג חלשי יכ רפסה םע רמא

 .וכשמי אל םימיב רוא הארי רשא ינשה ךרכה



 ,שארמ ארוק
 םירבדה רמואל וטבת לא
 :םירבד םכמע וחק

 .(ז"טפ דסומה רפסב יפסכ ןכא)

 ! םירפסה דקע יתבבש די יבתכ וליפא לזמב יולת לכה
 םימכח ירבדב ,םירבחמו רואל םיאיצומ המכ רבכ ושמתשה קדעב

 ,ןתכלב יבס' תונוש תוערואמו תובס המכ יכ ,םהישעמ תישארל הלאה
 ינופש הרואה ואצי ודי לע רשא ,ץפחה זוחמל רואל איצומה עיגי דע
 ! לפועב ינכוש ולגיו םירתסמ ינומט

 ויצ רשא דע  ,ימלועב םג  תונושו תובר תובס ולנלגתה ןכ
 ינגיצהו -- םימי םיתנש ינפל --  ינאיבהו ויפנכב יתוא םורממ חור
 .הדרפסקא

 רועג ,ןמזה תואלתמ הנעמו הכמ ,םידי קובחב םימשמ יתבשב
 םכהה ברה יבהאמל ,יל הרצמ יתארק ,םדק ימימ ידמחמ לכמ קירו
 ותצעב עיפוה ובבל בוטב אוהו ,ויה ידארב םייח רטקד םלשהי

  םג ,םיתפש רבדמ הנמייקיו -- רבד  ,הילגנאל תכלל הנמאנה
 םיאצמנה כ תקתעה תכאלמב ידי אלמ ףאו ,םיפכ לעופל
 ורחה ,הז יביטמ לש ותצילמ י'עו ,ררופסקאב רשא רקיה רצואב
 ,ודובכו וראת יפל שיא שיא ,םילודגה םימכחה םינברה ,וירחא וקיזחה
 ןורחאהו .יקסנאנזאפ ,ןייטשנפפע ,ןייטשפע ,ןאזנמיס ,רענילרב ,רעבאב
 : רעטסאג רטקדה תוינומדק שרוד םכחה ברה הז יל ודסח אילפה
 םהל יתוטמה ינא ,ילע הבוטה ותמכח דיכ דחא לכ  ,ןדנאל
 יתייה יכ בבל לכב 'ד הדוא ,ץראה ןמ םחל יל ונתנ םהו ,םימש םחל
 ואיבי דועו ואיבה רשא ,הברה תומולעת ולגנ ידי לעו ,םינומא ריצ
 ,תורפסה "תוטורת ירש לע החנמו הכרב ,הלאה םימכחה

 ילע ךלמיו ,הכרבה רוקמ יל םתסנו ,הכאלמה יתולכ ירחאו
 היהיו ןורכז ות יתיבל םג תושעל ,ינתכמס יבהוא תצע םגו ,יבל
 ירבד ,םיקיתע די יבתכ תומרע לא אב יתויהבו ,ילמע לכמ יקלח הז
 הז הכרב וירחא חינה ,ייפסכ יבתכל ישפג הפסכנ ,םיקיזחמ ונינומדק
 סיקיתע .םירבד יתיאו ,יפסכ ןבא םסוי ינו ףוסוליפה םכחה



 א

 דקע יתבב םירזופמ םה הנש תואמ ששכ הז רשא ,םיקותמ שבדמ
 תומושר ישרוד יכ םאו ,רוא תוארל םיפצמו םיפופצ םידמוע ,םירפסה
 ןומהמ ואצי אל זיכב ,וירפס לעו ויתודוא לע םירבד וברה ,תוינומדק
 ןמ ילוא יתרמא -- ףסכה סמו ומתה ןכו ,םיטעמ קר ,רואל וירפס
 ,רשב דעו שפנמ העיניו למע ירחאו ,וב תוכזל יל וחינה םימשה
 ינמל ,דחי םפסאל חלַצ יריב 'ד ץפח ,יניע רואו ,ינואו יחוכ יתולכב
 ,ןופס םקקוחמ תקלח םש יכ  ,ןעכנימ דעו ,זיראפ דע דרפסקא
 םכל יתחנה םוקמו ,השקה רבד לכל ילכש טקב יתוריעהו םתקתעה
 ירמאמו ק"הכ יקוספ לכל רוקמ יתמשר ףא ,תעד ףיסוהל בל ימכח
 ,םתדלומ םוקמ ןייצ יתלבל ,ונינומדקל שדוקה ךרד היה רשא ,ל'זכח
 הפאש הילא רשא הרטמה לא יתעגה הנה ,םידודנ עבוש יעבש ירחאו
 ןיב םקלחלו בקעיב םציפהל רואל םתאצוהו םופדכ םתעבק ,ישפנ
 .ילמע ירפ תא הנרב רוצקא ילואו יאה יכ לכו ,בל ימכח

 : ירפס יקלח ינש םתוא וליכי רשא ףסכ ילכ הושע םה הלאו

 : ליכי ןושארה קלחה
 ילשמל םיאלפנ םירואיב ינש ,םיתש ףסכ תורצוצה 9

 ילשמ : םיתארקו 265 ןעכנימ ייכ דחאו .184 ץבוק זיראפ "כ דחא
 ,'ב ילשמ ,'א

 .לינה ץבוק ןעכנימ י"כ ,בויא לע אלפנ רואיב .ףסכ ןחלש (
 תלהק תליגמ לע ושורפ םג הנוכמ ןכ .ףסכ תורצוצה (4

 את 9862/2349 ,ררפסקא י'כ

 :(יליכי ינשה קלחה
 .דרפסקאו ןעכנימ י"כ (?הכיאו תור תליגמ לע .ףסכ תופכ (5
 .דרפסקאו 265 ןעכנימ ייכ רתסא תלגמ לע .ףסכ ילילג (6

 .1092 זיראפו
 יה"בד הימחנ ארזע לע ,הלענו רצק רואיב .ףסכ תרוגה (1

 את 869 .דרפסקא י"כ

 ,ןושארה קלחב תולינמ שמחה לכ ףרצל הבשחמב הלע הלחתמ '
 קלחה אובבו ,ואצי קלחל חרכומ יתייה האצוהה אשמ דבוכ ינפמ לבא
 .דחי םפרצת אלה ,םכדיל ינשה

 1849 -- 999 דומע 11 רישי תורגאב ספדנ םנמא הכיא תלינמ (?
 .ומינפ וזחי אל ר'שי רשא םיבר לבא ,םינש לבוי ינפל



 א|

 לאקזחי הרותב הבכרמ השעמ לע רואיב .ףסכ תרונמ (8
 אז. 965 .ןעכנימ "כ הירכזו היעשי

 ןב ונב המלשל בתכש 'העד הרוי, וא ('\רסומה רפס 9
 .ןעכנימ ייכ םינש ביי

 .ןעכנימו דרפסקא י'כ .עביארה תודוסל שוריפ (0
 ספדנה םיוישה רישל ווואיב תא יתאצמש דע יתעני דועו

 תשמח ישוריפ הזב םלשה ןעמל ,ארטוזד ידייא (7 אניטנטשנוקב
 וילע ובתכ רשא לכמ רבחמה תודלות יתפסאו יתפסוה ןכו .תולגמה
 םימת ויהי ןעמל (*ףסכה תצובק. םכותל יתצבק םג ,םימכחה ילודנ
 ! םכדיב וידחי

 ,בהזוו ףפכ םכועי אל רשא ףסכ ילכ הרשע םה הלא
 תאזה האיוקה תא ארוק ינא  ,ונרוד ימכחו ונמע יבידנ םכינזאבו
 ,הזה בוטה םתכה וחק עדמהו המכח תבהאו הבידנ חור םכחור ררועל
 איצומה למע לע ופוחו ,לודגה רבחמה ל דונכ ומיש
 | - ךטקה וואל

 רואל איצומ דובנכ תויהל בושת אל המל
 דוככ לחנ רשא ,םימע בתכב רוא|ל איצומ דובככ ,לארשיב
 ?הלחנ םע

 רשא םימכחה םינברה הלא תלהת ארקא הדות לוקב םנמא
 .מירפפ ימכח יבידנ ומכ ,הבוט ןיעבו החמשב ,רבחמה דובכל ,ינפ ומדק
 ,רענילרב רטקדה ארקיו אבר ארבג יאה רוככ םשארבו ,ןילרב ימכחו
 ,ןארב ןאמטוג ברה םשארבו יולפערב ימכח ,ש"שמר שישיה םכחהו
 םלשה 'חהו ,רעלכיב הלענה .פָארפה םשארבו ,ןעיוו ימכח .ץיוורוה ,יוועל
 ,ךאלב םימכחח םינברה טסעפ ריעבו .אקנימאק ,ןייטשפע ,םולש-שיא

 א'רל םינקז םעט רפסב תובר םינש ינפל רואל אצי םנמא הז םָי
 .חקלנ םינקז םעטו .,ומת ופס רבכ לבא ,1846 פ"פ יזנכשא

 .265 ןעכנימ י*כ .ומצע רבחמהמ וירפס לכ תמושר אוהו (:

 שרַע לש לודגה ףסאמהב ש"שמר םכחה רמאי הז ורואיב לע (
 691 000 ם1מ6מ%9גז םירישה- רישל 186 ?חגש :64 דומע ,31 11 רעבורג טע
 ₪00ז₪0%6 356: 6]86ם0ז 318 616 1136802116. יתב לכב ויתשקב םנמאו

 םכחה גלפומה ברה תיבב ויתאצמש דע  ,ונניאו םילודגה םירפסה דקע
 תא ריכזא וב ירבד ידמו ,םדפיפב םנירפ ןאםפיל 'ר הלענה ריבגה
 דעו תיב ,החורל חותפ ותיב רשא הכרבלו הבשל הזה לודנה םדאה
 דועו ,םייח תונש ול 'ה ףיסוי .תוירבה תא ברקסו ,הרויו הורמו םימכחל
 .הבישב בוני



 אוז

 תוקוצמו תורצ המכ ,ינוזחא םילבחו םיריצ המכ לבא (*,יולב ,רעבאב
 םיעובק יתיברו יתחפט ידי השעמ ,תוארל יתיכז רשא דע ינתאצמ
 .ןושארה קלחב סופדב

 לא םתאו ,הנושאר הכרב םהילע אובת םינושארה הלאל הגהו
 ותמכה ןשדב גנעתתו ,רעצמ ריחמב בר ףסכ ונקו ואובו םינורחא יהת
 .הנורחא הכרבב וכרבתתו ,םכשפנ

 םילשהלו עצבל לכוא ןעמל ,תופר םידי ,ידי וצמאו וקזח
 ירתסמ לכ תולגל יצפחו יתעדב דועו  ,ינשה קלחה תספיוהב יצפח
 תורשרש, רקיה ורפס טרפבו ,םתלותה לפרע דוע רשא הזה לודגה רבחמה
 .ותקתעהב יתוליחה רבכ "ףסכ

 הלאה םירפסה דעב שקבלו ץילהל הקדצו טפשמ יל יתחקל דועו
 ףסוי תא בושל רסאמב םנתת אנ לא ,םפסאמו םתוא הנוק לכמ
 ורבד 'ד חלש תע דע ,ורבע האמ תונש המכ הז ןה ,ןוראב ומושל
 ורבע  ,וירבדב וארקו וב םכיניע אנ ומיש ,והחתפיו קיתעמ ,והריתיו
 וארו ועדו -- .וב השדח הכרב ואצמת יכ יתעדי ,וירפס יקרפ לע ורבע
 ץפחה לכו ,ינשה קלחב !הניב יעדויו םימכח ,םוקמ םכל יתינפ יכ
 איבהל ורהמת םא -- רבחמה ירבד לע ראהלו ריעהלו רקבל ורדי אלמי
 !יתואינש לכל ואשו ילמעו יינע ואר ךא !דסח קידצ ינמלהיו --

 םבתכמו םתומשב םימושר ואובי ,םינו רח אה םינוקה תומש םג
 .הזה קלחב םינוש ארה םימתוחה ומכ ,ינשה קלחב

 .'פרת תנש ולסכ שדחב גוובסערפ

 םיבידנו םיגלפומ םינבר לבח יתכלה רשא ךרדה לכב יתענפ דוע (:
 םהיניעו ,םנימיב םבל רשא ,םיססונתמ רזנ ינבאכ ,םימכוחמ םימכח המהו
 סחנפ 'קד הלענה םכחה ברה 'ד ינהכ הלא ,םרצוא 'ד תאריו ,םשארב
 םורי יד  .ניצפייל ,לעבאנ 'קדה לבוחה בר םכחה ברהו .ךאכשנא ,ןהכ
 גלפומה ריבגה ברה גידי טנכודב יול ינב הלאו -- .םלובג בחריו םאסכ
 -- ןיפרעווטנאב ו"יה ץיוורוה שיא יולה לאוי 'ר ןופחהיה תלשלש המכחו הרותב
 -- ימולשל שרודו נאוד היה יתכלהתה רשא לכבו ינייחה ובוטמ רשא
 ,רעגרעמאב תיבל שדוק ערז המלש 'רו בקעי 'ר םינלפומה םינברה םיחאהו
 ,רעננאווטכייפ .א .רטקד תודומח שיא יביטמו ידידיו .גרובנעפפאשא

 ותואל ןב ןאמהעל ריאמ 'ה וירוענמ 'ה אריה ךרבאה יבהואו .טרופקנארפ
 לאומש יר בידנה קידצה תקדצ עדי אל ימ ביבחה ןורחאו .[אמהעל יה :בידנ
 םויה םכילע תתל יל יתישרה יכ ,אנ ינואש .םיתמרה ןמ -- םיורטש -
 .םיבוטל בוט למוגה תאמ םכתא םכרכש לבא ,הז ב הכרב



 אוז

 .ףסוי תודלות הלאו
 כהזל רוכו ףסכל ףרצמ
 (.ינ .ז"י ילשמ) ,יד תובל ןחובו

 םירהה ןיב ךשאר סינכת לאו ,רבהמ אלו רואל איצומ היה,
 .'םילודגה

 תאז ,ןכ םנמאו ,םכחו בר אלפ ץעוי יפמ יתעמש הזה לוקה
 תגרדמב קר יתויהב יכ ,יבבל ראב יפמ הלודנ ןבא הללג הצועיה הצעה
 תוירחא םוש ילע לטנ אל ,הלא יפסכ ןבא יבתכ רואל איצומו קיתעמו רפוס
 םיניוע ערה ידומל (1תשקב םישנא םירומה ,שפנ ירמ יב וענפי םא
 ?םתקעזנ יכ םכל המו ? םכל יג א יתישע המ יכ ,םירקבמו

 םג ,גוהנכ רבחמה תודלות תא בותכל רואל איצומ תבוח ידי תאצלו
 ימשורו "ףסוי תודלות הלא, יבתוכ וברז םיתפש ינמדק רבכ םנמא הזב
 היה ויבתכ ינָיָיִמ קר יכ ,הלפאב וששמו וגש המה םג רשאו ,וירפס
 ורמש םהו ,וירפס תמדקהב ויתורוק םהילא ארוק ויפמ ,םיניעל םהל
 ,ונינומדק ןיב םידחוימהמ היה אוה יכ -- ומש ףסוהיב תודעו ,ויתודט
 לכל תעו וימי תונמלו ,ונמז לתוכב הטירש ול טרשו הנק ץענ רשא
 רשאמ הכרב םכינפל הינמ ינא יכ ירחאו -- ונל עדוה ןכ וצפח
 רכדמה רבחמה יפ הנה ,םירקיה וירפס יאשונ םירמח הרשע יתפסא
 | .ותוא תואצומה לכו ויתודוא לכ ועדתו וארקת ונממ ,םכילא

 תומוקמה לכ תא ףוסאלו ןייצל הבוחה ילע יתאצמ זכב
 בוטה םתכהו ףסכה רבד לע םיתעה יעדוי םימכחה םש ורבד רשא
 ,םלכ תואיצמה יריקי ,םינוש םירפסבו עימב םירזופמ המהו ,הזה
 יתטקלו יתפפא ,םועדי אל רושא םיארוקה הלאלו
 ,סמשב םע םרומ יתירא ,םתנובת תבונת ירפו םימכח ירמאו םירמע
 יתישעו יִּפְשַל ףא .,יתנחמ םחטק ,יתרחב םינושמקה ןיבמ םינשושה
 ריב םירחאל ויהי ןעמל הבורמה קזחמ טעומ הנטק תחא | הנוע
 .הרצקו תללוכ הדלותב ,ארוקה

 .('נ איל איש) הז ארקמב יונשה ןיבי ןיבמה (:



 אוצ

 איפסכמ בקעי ןב ףסוי ןב ירמ אבא ןב =סוי 'ר (
 ותמדקהב אצוי שרופמ ומוקמו ויתובא םשו ומשב אב ןכ ,םוקמה
 ותמדקהבו [םימכחה לכ והאר אל רשא] 'א ילשמל ורואיבבו ,דוסה 'סל
 שופנוכנא ןש יתפרצה ומשבו (?ידוס ןכ, םג ףיפומ ,'ב ילשמל
 ריע (1186ם₪3016) הריטנגראב דלונ (51280--1840 ,(20מ840ו84)
 (128ז88002) ןקסראטב רגו ,םנושלב ף ס כ ותארוהש תפרצ םורדב
 'םיבר םישוריפ תושעל יתמדקה הנהו יתנקז םג יתייה רעג, דרפסבש
 'ד תא שורדל לחיה ("הנש הרשע עבש ןבו ,תלהקל ותמדקהב רמאי
 ורודב -- ע"בארה -- םהרבאכ היהו ,הדועתלו הרותל וחוכ שידקהל
 רמאי ,[01ם 1סם 10898 1 ץ6ז]8ם₪16מ 113888480" ותנוכתבו וחורב

 לע  ולימרתו ולקמו | ,וינתמב רפוסה תסקו ודיב וטע  ,ןוכנל ץטערג
 שפחל ינריעה 'ד חור, תעד שקבל םי לא םימ עונלו ךליל ומכש
 יננהו ןוגראו ((28+810מ16ם) איינולטק בוסאו ,ברעמה ץראה תוריבב

 ע"בארה ונירואמ םאו -- (5%816ם018) "אייסנלב הלודגה ריעב םויה

 רשועמ הרותה םייקמ ונדיגנ ףסוי 'ר היה | ,וינעב דבוא .ינע היה
 דוככו רשוע  ךלוה ינאש םוקמ לכבו ,יתא ףסכה בר לאל האדוהי

 ידומע םייהכריק .811--17. 7 קלח ץטערנ ויתודוא לע ןייע, (:
 סעקוד .202 ב'ח רישי תורגא .'ב קלח םיקיתע םירבד .1848 פ'פ ףסכ
 באז ריה .םינפח אלמ רענוינ .006. 755 יפסאר עד .1846--51 טנעירא

 .107 גיח :פאלקיצנע לאער סרענרובמאה א. 34--38 א"י תנש דינמהב תויח
 הזב םירבדמה שאר טרפבו .י'ח תודלותב ש"קר חיה .758 1[ םעליפראק
 הלא לכ .58--71 דומע 91, 11 רעבורנ טע שרֶע ,רדיינשנייטש שישיה 'חה
 .יתיאר אל רשא םיבר דועו ,יתארקו יתיאר יניעב רשא תומוקמה

 לידס ןב; דוס ןבה יתלבמ ןקתל הצר רעדוינשנייטש יחה (?
 ןוקיתה ליבס אחומ לכ ואל םלוא .ירמ אבא תויתואמ ףלהתנו שבתשנש
 ,תודופ לעב אוהש וכרדכ הצילטב "ידוס ןבל , זמר וכ .ןוכנהו ,הוה
 בתכש המ לע וילע תרוקב תרגאב סומינולק ןב סומינולק רזה ריעמ ןכו
 :ןכו ,יתודוס םכל הלגמ ינא םכילע יתלמחלש ינב ואר :םימעפ המכ
 רבדמב) בותכב אצמנה ידוס ןבל כינ זמר ילואו .דופה לעב ףסוי בתכו
 .זיי יח ארזעב אצמנה ןושל ספתש םוקמה איפסכמ ומכ (ו זיל

 'ושוריפב יכ  ,םייהכריק וחיכוה ללכמ אלא רמתא שוריפב אל (?
 דוע בתכ אל יכ רמא םשו ,יששה ףלאל 'צ תנשב ורמנ יכ רמאי 'ב ילשמל
 הנש םישמח [ב םווה ינאו :רמאי תלהקל ותמדקהבו ,תלהקל ושורפ
 .'גו ויתונאד לכל ףוסו וישורפ לכל ףוס אוהו

 ."ףסכ תשרפ, רפסל ותמדקהב (+
 .ףסב תצובקו רפומה 'סל ותמדקה (*



 אצ

 יכ, ול ןוכנ ןיאל דסחו קדצ השועו שש היה ןכו -- (!לית יתא
 םתוח יחותפ לזרב טעב םיבותכ םה אלה תובומה ינתלמנ ינידידי התא
 דובכהו רשועהו -- .וילא וכתכמב סומינולק 'ר רמאי "יבל חול לע

 היהתש תמאהל יואר ןיא, תמאהל הזעה ותבהאו ותא ושא וטעו -
 'ונמז  ינבל, םינפ אשנ אל יכ הבסנ התיה (*תינדחפ אלו תינשייב
 דומלתה ישפותו ורוד ינב םע תושק רבדל םינדמ חלש תע לכנו
 ויה ןכוצ לכ ושמש אלש ונמעמ םיסלפתמהל וגעל וז ןכ ומכו
 לע תולעהלמ זז אלו ,לכ ינפמ תח אלו .("ליזכח ירבדב םיגיעלמ
 ,ונוימד גלזמב הלעה רשא לכ תאו ,וטע הטלפ רשא לכ תא בתכה
 ויהו "ויחא וב ואנקיו, ןכ לע רשאו ,תוערה םע תובוטה םינאתה
 .('םיצח ילעצ והומטשיו ובורו והררמיו ףסוי תא םיניוע

 ('סומינולק ןב סומינולק ר'ה ףלא ינמ דחאה ץילמה הז דבלמ
 יל ביר, תרתסמ הבהאמ האבה הלוגמ תחכות ומע ול היהש
 והכה יכ םאו ,'ךדובכ םע םחלא םולש תמחלמו ךמע ןהילע
 והורטעש הרטעהו ,יוארה דובכה ונממ ענמ אל ,םינמאנ בהוא יעצפב
 עדונ. "וניפולא וניחא ונריבנ ונינודא לודגה רשה, ותמכח תולעמל
 םיהלא ָּמְשִמ רשא חשממ בורכ, *ךתרובגו ךפקת השעמ םירעשב
 ךרבל תובברו םיפלא םימעפ ינתבייח המכ, *ךריבחמ הריתי הניב ןמש
 ךילא האיביו הבושחה תאזה שפנה תא ונל השע רשא תוברע בכורל
 ,םינמאנו םימיענ םירבד ומע תובר הלאכו -- 'תודלות הנממ רלוהל
 תחכות ןיכהל הרות אצת הזכ תרוקבו תואנק רפסמ קרו
 ךא ,רקוח תילכת לכ לא ,רקובמהו רקבמה תנוכת תעדל ,םירשימו
 בלל העושת ץחו םיקיז הרוי ,תמאה לא עלוק ןמאנ רקבמ טפשמ הז
 .הבהאו ןושש ןמשב םיחושמ המהו ,רקובמה

 הלא םע ,זעב םכח רבג םג חכטו קדצי המ  םנמאו
 יתיכז רמאי ימו ?רקבל םומומ ירחא ,ייחד ארקי םגו יבכש םיטטחמה

 .ותמדקהב רסומה ים (
 .ויטפ רסומה רפס (+

 ,וירפסב תומוקמ הברהבו א"יפ רסומה יסבו ,יבו 'א ילשמ ןייע (

 .ימ= יכ  ,םיזרה ימכחו תומושר ישרוד לש םתאובנ הטייקתנו (י
 ק'גב אידיה ברה .האנק ירטסנב ףסוי ,וב ןיענופ ןיאנק ,ףסוי וסשש
 .אצת 'פ

 סלרעפ חיה ל"וה .307 ןעכנימ י"כ 5606561ז61568 תרוקב תרנא (5 |
 .1879 ןעכנימ



 א\[

 לבהה םלועב תונושה תועדהו ןיפוצרפה לכ תבוח ידי תאצל יבל
 אל ימ לעו ? םיאנקמה תמחמ היוצמח חור ינפב דומעי ימו ? הזה
 םאו ? השמ רעו -- השמ יוחא םג וטיבה אל םאה ? םתער הרבע
 ?לפש ץע השעי המ ,האנקה תבהלש הלפנ ןדע יצעו לא יזראב
 תושעלו םירשימב ךלהתהל םהל חוו ואש רשא הילע ינב הלאו
 ךא ,תוכז ףכל םדא לכ תא ןודל ל'זכח יפמ ונל הוצמכו הרותכ
 .המה םיטעמ

 ןגב ולייטמ  ,יטאיר השמ 'ר לבוקמהש תעב רשא ,הארנ ןכו
 י"רה דיסחה רמאי ,('דיסחה י"רהו דיבארה םע שארב יפסכ י'רו ,ןדע
 (*',יד ינפל לודגה ףצקה ףצקש יפסכ ןב, ,ץיבעי

 האיש םימשל הלעה רשא השרחה איפוסולופהו ם"במרה
 ילארשי רג. "םיהלא רג, | ,ותרותו ותמכח רוקמו ושפנ תאשמ ויה
 השמל ארק ,(*רוא הארנ ורואב רשא. "ץראל ריאמה, "שודקה ורפסב,
 םירצמ ץרא לא ותאצב ,ותוא ותבהַאב ומ ףיסוהיב תודעו ,הנתמ בלב
 אצמ אלו שקב םלוא -- ותבצחמ שדוק ערז ןיב ותמכחל דירש שקבל
 השקיו ומוקמב ודובכ חונו, ז"כבו (*.שפנ חפב בשו ,םירצמב רבש
 ."ףסכ תרונמבו, "ףסכ ןחלשב, טרפבו ,בורב ותעדו וירבד רתסיו וילע

 והשעו ,ובהוא -- ע"בארה -- םהרבא ר"ה היה ם"במרה ירחא
 טרפב ויתודוסו ,'ףסכה תשרפב. ללכב וירבד שרפל הלגס
 רפסב קוחומ טיבהל 'פסב ינחידיהו הקושתה ינתאיבה, (יתאצוהב)
 ןב הנוכמה  "וניבא. םהרבא ףיסוליפה לודגה םכחה בתכש דבכנה

 : 1851 ןעיוו ,לאהטנעדלאנ י'רה ל"וה "טעמ שדקמה (:
 אוה ברו קדצ יכלמ ןב קחצי,
 ויחאו ויבא ןובת ןב לאומש
 והידובע ומש קדצ רגו

 וחי תוקדצ רגה היפיסוהו

 וניברו יפפסכ ןבו ד"בארה

 *.ןווחבש םע דיפחה הדוהי

 .ט"פ םייחה רוא (:?

 .ףסכ תצובקו רסומה רפס ןייע (3

 .םייונשב רפומה 'פ תמדקהב הנשנו ,ףסכ תצובקל ותמדקהב (+
 םימעפ םישמח ןה : רמאי המ בוט רקבמ יכ יתעדיו ,ויתודלות יבתוכ לכבו
 םילפכ ,םירצמ ץרא לא ותאצמ הז רופיס ונעמש רבכו ,הרותב מ'צי רוכזנ
 .תונחמה לכל ףפאמכ קר ינא לבא ,םירצמ יאצויכ



 אצו|

 רמאי 'ףסכ ילילגבו, תלהקל ורואיבב וירבד רתסי זיכבו ,(''הרזע
 :ןוינהה טפשמ דמל אל יכ וילע

 ילכ םירשע, "ףסכ תצובקב .דחא דחא םרפסו היֶסש וירפס רפסמ
 ,סתנוכתו םתומשב לובלבו הריתס םהב לבא ,"שדוקב תרשל המה ףסכ
 ןינמכ וירפס רפסמ יספאר יד תמישרבו ,(?םהילע ףיסוהל הברה יכ הארנו
 ל"ומ ינאש הלא הרש עמ ץוחו ,וזנגנ וא ודבאנ םיברו ,םכח ניל
 : םירזופמ ּוירפסמ םיבר דוע ,ספדנש הרומה לע 'יפ "ףסכ תויכשמ, ורפסו
 וירפס ןיינמב ושר .רבכו ,העושיל םיפצמו םינוש םירפסה ירצואב
 .םילודגה םירהה ןיב ישאר סינכא אלו ,םימילשו םיבר םתומשו

 שדקל ,('שפנ תריפמ רוכ ךותב ףרצנ יכ רודל רפסי ןכו
 םיערה םיעורה ואב תע ,יהתפרצ 'ד תרמאו ,םיבוב םימש םש
 עשפכ היה זא ,םימ תוראבב תומ םס ומש יכ וניחא תא םישאהל
 .םולשב אציו סניו -- ודגבב ףסוי תא ושפתו ,תומה ןיכו וניכ

 םידיגכ םישק םיצרמנ םירבד  ,וירפסב אצמנ םנמא הנהו
 ותחכותב (*ודגנל ויצח סומינולק ריח ןנוכ וילע רשא רפסהב רתויכו
 םג םלואו ,סמחל םיריבא םחלו יקנ רב ובור ןרוגבש המ םאו, םירקבל
 'ורבוח לע רתוי ורבוח רדעהב רהוב יתייהו. "םהמע בר אופסמ םג ןכת
 םיטושל די ןתנו, "ךכבל תורצואב םותה ךדמע סומכ היהו ןתי ימו.
 .םעונ ירמאב ק"רה ונחיכוי חכוה "סע תבד תאטה ונילע תישל ענתשהל

 ? תוכזלו רוזמל וניד ןירי אלו ,הלא לכ לע אלפי ימ םלוא
 טבשב ךושמל לחיה וימולע ואלמ וינוטע דועב וימי ימדב דוע יכ ירחא
 תושעלמ ודימ וטע חינה אלו הימופ קספ אלו ,רבח רבוח תויהלו רפוס
 תועדה. יכ עדנ אלה ונחנאו. ,וחור לע הלועה לכב הברה םירפס
 ("דופה 'סב וירבד ונמאנו ורקי המו .םהמע ונחנאו ,םינתשמ םינמזהו
 ךורב :רחבנ ףסכ ןושל ונושל הזו -- ,ותקרצ יד ודיני ויפ תואדוהו --
 חונאש המב ןכש לכו ריטת ינויער דשוח ינא יכ  ,יבל ןופצ עדויה
 ינצש המ תע לכב ירכזל ,םימדוקה םימסרופמה םימכחה ףולח
 לע תפוטח אב כ'א אלא ,רבד ןימאהל ליחתנ אלש ל"ז הרומה

 .דרפסקא ייכ .ףסכ תשרפ 'פל ותמדקהב ('
 .המקרה יסלו עשותיו היעשו לע םירואיב ריכזמ תלהקל ותמדקהב (%
 .ותלחתהב *ףסכ תצובק, (3
 .דוסה רפס אוהש ,ףסכ תריט רפס אוה (+

 ריש לע יהסלש קשז, ורפסב ונאמולא ןנחוי ירמ וירבד םיאובס (5
 .(ל'נה רישי תורגא ןייעו א. 864 םירפסה רצוא ןייע) םירישה

/ 



 או

 הרקיש .יתלוזבו ימצעב תובר םימעפ המכ יתיסנש המל ףרוצמ ,ורתס
 םבוננש  םיבר ,םינינע רביתרוענ תלחתב ונל
 הזו ,הז ךפה ןכו ,םקיזחנ םימיב אבנ ושאכו
 ונל ורוי םימיה ישודחש ושפא יכ ,תוברו תובסל
 הנלכש ךכדזיש ושפא וא הנבל לע ובע אלש המ
 א לש םידמלמ וא םיופס ונל ושדחתיש ושפאהוא
 ( יל הרקש ומכ םינומדקה םימיב ןנתא ויה

 לכל אוצמל ונילע רשא לודג רתויה תוכזה תמאב אוה תאזו
 ,ןיבמ סע רומלתו היעל ,לודגה דע ןטקה ןמ ,םדא אוה רשאב םדא
 תבש) ליזכח ונד רשאכ ןד תויהל ,םולשב אובי ומוקמ לע שיא זאו
 וב ינייעלו חבשל ושרדל םדא לכמ םכחה תא (ז'ט ב'בו :יל
 ,םישודק להקב ואובי יכ ,הז תא הז ןירתופש וירבד תא םג רישכהל
 ינתמש ןכ יכמ -- וילע וצילמה "'ותודליב ןאכו ותנקזב ןאב
 < ןב ותויהב ושורפ השעש ,תלהקל ותמדקהב רמאי "יתרוחבו יתובשחמ
 המיתחו וישוריפ לכב וישעמל המיתח הש ע ובו םישמח
 הויתובשחמו ויתוחנא לכל םייחל

 וירפסב םיבר םיונשב ,וחורו ומעט תא ותונשב ףסויל אצמנ ןכו
 .ביטהלו -- ליכשהל הנמאנוהעידוה חטב םימי בורו ,ז'אז ןירתוסש ויתועדו

 חורו ןיבמ בלו םועטל ךיח ול רשא אוה ימ לכ ,ללכב לבא
 .רסומו ידש תארי שגרו שיגרו ,ורבד תא אמצב התשי ,ןוכנ
 הגותב םג ,בל באכי קוחשב םג ,אצי ויפמ הגה לכל לכשה
 ,ויהלא טפשמל םיבוטה וירסמו ,בלה קמועל בקונו דרוי  ,תישירה
 ,(ליטוקי גנוע תחמשו ,'נר" ארונהו דבכנה םשה תא הארילו הבהאל

 ול איהו ,המש לכבו ףסויל התיה תב םאו ,ול היה םינב המכ
 ,םתומש המו ,תלה קל ותמדקהב ייתיב, וא "תב" סורגנ םאו ,הדיהי ק

 אל :יפסכ ןבא לע רבידש לינה ונאמולא ירבד דוע הפ קיתעאו (:
 ירבד שיחכהל ויניעב םכח היה אל אוה ,יפסכ [בא ייר רחבנה םכחה היה ןכ
 עדי רשא יסולפהו ןוינהה לכ םעו ונויע תוחקפתהו תוקד לכ םע ,םינושארה
 ,ההומכ שיא יב ,ירפ ב ןייעש ימל ראובמכ םדק ןינב לכמ
 לתל ברהה לילע ה ברג תצק ה .לודג-ייתיאר אל
 .ר"שי תורנאב ןייע ;ו ב בל ב רשא תא דינהמ ארי

 םירבד ףלאב םילטב הלא וירבד :ש"ק ח"ה ירבד .דאמ ונמאנו (*
 ירפמ לכאנו ןהיתופילק קרזנ ,היחיו ול השענ תאז כיע ,םירשיו םיחוכנ
 ,וידגמ
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 רשאמ הזב ולפליפ רשאכ ,אוה הרוחש וא םישנב הפיה ,ותשא המו
 םימכההל חינא "כ "הלאב יתיסנ אל ינא םאו, בוי'א ףוסב בתכ
 רואל יאצומ לוכגמ יתאציו ,יתאטח םנמא רבכ ינאו ,םהב לפלפל
 ינודא תאנק יכ ,רומגל הכאלמה ילע אל רבדב ברעתה יתלבל

 הטמה הצקב טעמ קו םועטל הואתהו הקושתהו ,ינתלכא יפסכ
 םיטכחה םינודא םכלו ,הקזח ילע יובחמ, תויהל ,הזה גנועהמ
 ,החילפה םירקבמה

 ילכ הרשעב םיאבומה םימכחהו םירבחמה ילודנ םה הלא
 .הלא ףסכ

 הברה איכמ ע"בארה ישוריפמו ,בור י"פע ם"במרהו ע"בארה
 .שממ ונושלב הכיאו תור תליגמבו ומש ריכזה ילבמ םג םימעפ

 .ב"י 'ב השרפ 'א ילשמב -- י"'שר -- 'ל'ז המלש וניבר שוריפ
 םש ןובת ןבא שירו

 .ט"י ג"יפ םש יל"ז דוד רב םהרבא רה,
 ול היה -- ח'אנג ןב הני 'ר אוהש -- 'לודגה קדקדמה.

 תור תליגמב קר ,יטרפב ומש ריכזה ילבמ ,'א ילשמב טרפב םיניעל
 אסוי הכש 'ב ילשמבו .ופוסב א"יפ רפומה 'פב ןכו ,יחאנג ןבא, הכיאו
 .וירואיבמ איבמש ףא ,לכמ והקשמ רש תא

 ,"ל"ז קחצי 'ר םלשה םכחה, איבמ "ףסב ילילג. ףופב
 לכ ינפ לע ,םיעודי וניאשו םיעודי ,םיבר "םימכח ירמאמ,

 | ,וירובה

 .יסאוב .רצנובא  .יניפ ןב .דישר .ןיו ברע 'פוסולפה ימכח
 'סוטסומוט 0 קיתעמה. .(" 'ד .א"יהבד ףסכ תרוגח) .יסונאלג.
 :וירפס לכב דואמ םיבר ,('ט ג'י םש) 895

 זזא
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 פףסכ תצובק
 אוטת6ה6ח (08[|6-814 5161856706166ז א. 265 10. 75

 תא ןתנו ,םישנאב ףסוי אב רשאכ .יפסכ ןבא ףסוי רמא
 םישלש ןב ףסויו .הניב יומא ןיבהל ,רפומו המכח תעדל ובל
 ףסוי לעיו ,תוינויעה תומכהה תצקו ןויגהה תכאלמ לע ודמעב הנש
 ,םישרח םיכרדב איפוסוליפהו ןויגחה ר"ע הלכ ארקמבו הרזתב ןיבחל
 רואב םע רוצק תושעל ףסוי רעאיו ,םינושארה םב וכוד אל
 ןומלפאל הגהנהה רופסו )ומפיראל תודמה רפסב
 ,ףסכה רורצ הנוכמה ןוגהה רוצק םגו ףסכה תמורת הנוכמה
 ןכא לע רפסו המקרה רפסל שורפ השע ויתורוחב ימיב רשא רחא
 רפס ונשע התע םג המו ףסכה תשרפ הנוכמה ,הרותב ארזע

 םיאיבנבו הרותב קיעל יואש תוקומע תולאש י'ק ץבקמ
 .רש עו האמ ףפוי יחיו ,םחל ןמיס ,םיגיס ףס כ הנוכמה

 . שארל ,םירצמב רבש שי ('יב ,םיל רבעמ תכלל ,ףסוי שקביו
 יאוב דע המירצמ דרוה ףסויו ,ל7 הרומח םכחה שדק ערז דיבשמ
 לא יעיבר רוד ,םהרבא "ר דיגנה דובכ םיהלא תיב הלהאה
 ,(לומע לאו ותיב לא בשיו ,ףסוי תא י" יהיו ,םימכחה דיגנ שארה
 תושיפ תו תופוכת תזורצו תוחוק ,ןכ רחא ףסוי לא הרקיו
 ,ותשק ןתיאב בשר םשה ינליצה םלוכמו ,תדו ןינמז איינשהל
 שדק ךיאו ,וילע ורבע רשא םיתעהו ,םינורחאהו םינושארה וירבדו
 .ןמאנ קהשב רעו ,םימעב עדונ בייוחמכ םשה תא

 ,םינוכנ ויה תומכחל ,םרצויל האדוהה ,םינב ינש דלי ףסוילו
 םהל חכרב ראשהל ,םירפס תושע וירחא וינבלו ול בוט יכ ףסוי אויו
 פסוי אציו ,םימדוקה םוועש אל םישדח םינינע רואיבמ ,םתלוזלו
 -- 058]28100 -- אנולצרבו -- 10עק1808ם --- ןייגיפרפ רובעיו

 .יעטש, רסח הארנ (י
 .וז ותעיסנמ כינ רסומה רפס תמדקהב ןייעו (
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 קרוימ רכע םשמו  ,וגבלו ותבל הכרבה תא םשה הוצ םש יכ
 (?) .דירפהל -- 41880ם -- ןונוא רחאו -- 0108]118 --
 .םהה םירפסה םילשהל דדובתהלנ

 דחאו םיעש ת תנש ,תאזה הכאלמה לא הבוקל רמא ףסויו
 םא :רדנ רדיו ,קחל התוא ףסוי םשיו ,ןינמל יששה ףלאה טופל
 אכיו ,תאזה הכאלמה יתילכ םא רע אצניבוופ יתיב לחאב אבא
 שרוקב תרשל ףסכ ילכ ופסכמ ול שעיו ,י" תיב ףסכה תא חסוי
 .םינוש םילכמ םילכו

 ,'תא ףסכה ברו ,י"י ינכרב הכ דע רשא רחא ,יפסכ ןבא רמא
 יתאצמו  ,ינויגהה ינויעה ךרד לע ארקמה ירפס רתיבו הרותב ןיבהל
 המכ יתאצמ סגו ,םינושארה םורעש אל םהה םיכרדב ןמאנ יבבל תא
 רבחל יבלב יתיאר ,םימדוקה ישוריפ לע יתעד יפל םירתוס םינינע
 םירשע ומכ קר םלכ ולעי אל ,דאמ םירצק םירפס םירשע הזב
 םהמ תושעלו תאזה הכאלמב חצנמ דבעל יתוא ינויער ורכמו ,תודי
 ןושארה וניבא םש ריכזה רובעב ,שדוקב תרשל םירשע ףסכ ילכ
 .ףסכ םירשעב ףסוי רכמנ דבעל ושא

 דובעל ונישעש ףסכה ילכ לכ רפסמב איצונ ןכ לע ,(!רמא
 ,ומש לע שיא םלכל ןורכז רפסה הזב םתצבקו ,י" תדובע תא
 .ףסכ תצובק .הזה רפסה יתארק כיע ,ותדובע לע שיא םתנוכ ןורכזו

 :הדובעה ילכ לע בותכש ומכ ,רדסכ ןאכב םתוא רופסל יתיארו
 ינדא .ףסכ תריט :םתומש הלאו .םואיבי רפסמבו םואיצוי רפסמב
 ירופכ .ףסכל ףרצמ .ףסכ תורשרש ,ףסכ תוקותר .ףסכ
 תוטמ .ףסכ עיבנ .ףסב ידומע .ףסכ תרונמ .ףסכ קרזמ .ףסכ
 .ףסכ תופכ .ףסכ ןחלש .ףסכ תורצוצח .ףסכ תורמזמ .ףסכ
 .ףסכה תודוקנ .ףסכ תרונח .ףסכ תורעק .ףסכ ילילג
 .ףטכ תויכשמ

 עירונש ונל יואר ,םתוא ונרפסו םירפסה ונרדס רשא רחא :רמא
 יפסה םשו רבחמה םש ונערוה הז ונרמא רשאכו ₪זמ דחא לכ תנוכ
 עידוש רפס רבחמ לכל םייחרכהה םירברה םה ולאו ,רפסה .תנוכו
 . . . (9) ליזכח ורמאש ומכ ,ורפס שארב

 גשומה תלעותה אוהו ,םלכל יללכ דחא אוה םתולעות םליאו

 ןלהל *רמא, ןכ הנהו .תועטב הז "רמאמ, רצי "רשא. רענולברעוו ('
 .ומש ריכזה ילבמ םימעפ הסכ ףסכ ילילנכ ןכז
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 השמ וניבר רמאש ומכ -- אוה םנש ,הרומה רפסו ,תיהלאה תמכחב
 םיאיבנה ירפס תועד ראבל וינינעש יפל ,תיהלאה תמכח רקיעמ --
 לע םיכלוה ,םלכ הלא ונירפסש רחאו ,םהיתודוסו לכשומה יפכ ,םלכ
 ללכב םגו ,תוהלאהו עבטה ירפסמ רזעהה םע ,הרומה רפס ךרד
 לבא ,ללכב םתלעותו םנינע . רואבמ ולכש הרומה רפס ראבנ ונירפס
 ,רזענ י"יבו ,רפסו רפסל תדחוימה הנוכה דאבל ליחתנ ונחנא

 םיללוכ םיגוס  עידוהל וב הנוכה ףסכ תריט ןושארה רפסה
 םהש הרותב ואבש םירופסה ימעמ ראבלו הרותה ירתס בור םיפיקמ
 הפורצ :דוד רמא ןכלו ,הרימא םשב דחוימה ,רזוגה רמואה ןימ תחת
 םיגוס הרותב וסחיי רשא ,םיבר הזב ועטש המ ךפה ,דאמ ךתרמא
 םינש לע םש ונריעהו ,ישילשמ 'נ קרפ הרומה בתכש ומכ ,תורתומו
 ,ותעדל המש ןייועז הרותה לכל לשמ םהמ חקנ ןעמל ,םנוימד השלש
 [הנש] םיושע יל הז םאו ,ןושארה הזה רפסב הז ונמלשה ונחנאנ
 רפסה הז יתישעו ,הכאלמה תאזב יתוליחה םירצממ יבוש רחא
 .ףסכ תריט ונסחי םש לע ויתארק התעו ,דוסה רפס :ויתארקו

 םינוימד רוכזל וב הנווכה ,ינשה רפסה אוה .ףסכ ינדא
 (!תובסה לא םיכשמנ םהו .הרותה תלוז ,ארקמה רפסמ םיבר םילשמו
 םיטשפה ונבויש רואיבב ביחרהל הז יתישעו .ןושארה רפסב יתוכזש
 ךרטציש המ לכל לשמ הקוי רפסה הזמ יכ ,ארקמה ירפס לכמ םירתסה
 ךוד ללכבו ,ינויעהו ינויגהה ךרדב ארקמב ךורדל הצריש ימ לצא
 ילשמ, םשב  ,רפסה הז יל יתינכ הנש םירשע יל הז ןכלו ,לכשה
 = .ףסכ ינדא יסוחי םש לע ול יתארק התעו

 לכל םיללוכ םיקרפ וב דסיל יתנוכ ,ג'ה רפפה ,ףסכ תוקוחר
 .םימדוקה םישרפמה והינהש המ לכל רתופ בורהו ,שדוקה ןושל ישרש

 ללכמ םישרש וב דסיל יתנוכ .דיה רפפה ,ףסכ תורשרש
 המק ןבאו הנאנ ןבא השעש הממ רחא ךודב ,שדוקה ןושל
 ואבש תולמה לכל הרעה המש יתאצמהו ,םהיתנוכל םירתוס בורהו
 (?םאו .,ןובשח אוצמל תחאב תחא הבכרמ השעמו ,תישארב השעמב
 .תימצעה םתנוכ יפכ שדוקה ירפס לכל ללכב

 השעש ומכ הרותה שרפל ,וב יתנוכ .ה'ה 'פה .ףםכל ףרצמ
 יוארש המ הז רפסב .יתראב אלו  ,תרחא ךרדב ךא :,ל'ז עיאו י'שר

 .הניחב ילב יתניחכה. רענולברעוו .ויכב ןכ (:
 .םהו ילואו ןכ (5
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 רפס תנווכ יתראב רפסה הז תלחתהבו ,הרותה יותס םע תונמהל
 רפס רפס תנוכ בותכל יואר ('ןכ יכ ,הנממ קלח לכ תנוכו הרותה
 .םימכחה וחינהש ומכ

 רשא םירבדה לכ רוכזל וב יתנוכ ,.יששה 'פה .ףסכ ירופכ
 המ תצקו ,ל'ז ע"א םכתה חינהש הממ ,הרותה ישורפמ רתוס ינ
 לכ לע תויאר יתאבה םשו ,םמוקטב חנומ םדובכ ,הרומה חינהש
 .סתעד לע רומעא אלש רצמ ,םכרדמ הטונ ינא המ ינפמ רבדו רבד

 ה ש ע מ ב עגונה לכ רואיב וב יתנוכ | ,זיה יפה .ףסכ קרזמ
 .םיאיבנה לכמו הרותה ןמ ,תישארבב

 עגונה .לכ רואיב ראבל וב יתנוכ חיה 'פה .ףסכ תרונמ
 .םיאיבנה לכמו הרותה ןמ הבכרמ ה הש עמ ב

 םירופסה ימעט רואיב וב יתנוכ .שיה 'סה :ףסכ ידומע
 לע ונויעה רשא ,רחאל  דחא הרותב ואבש רזוג רמא םהש תודגההו
 הז ונולחה ונחנאו ,ה"ו 'ד םא יכ הזמ רכז אלו ,גמ נ'פ הרומה הז
 ,תוצמה יטעט ל"ז אוה םילשהש ומכ םלכ םונמלשהו ,ףסכ תויטב
 .ופסה הזב רזונ יתלב רמא םהש

 הנוכיו ,וב ינודא התשי רשא אוה .ד"ויה 'פה .ףסכ עיבנ
 הרותב ואבש תואלפנהו םיתפומה רואיב וב יתנוכ "*(,  רצוא כ'ג
 רואבו ,םיאיבנל שדקה ירפס רתיבו ,םיאיבנה ירפס רתיבו תובאה לא
 .לכל םתנוכ ('םסרפל יואר ןיא םיאיבנהו הרותה ןמ םיקד םינינע

 ,םיאיבנ הנומש רואיב וב יתנוכ .א"ה 'פה .ףסכ תוטמ
 = .בייוחמכ רפפה תנוכ יתערוהו ,םהמ רפס לכ "יפ שארבו

 יתבתכש סע םילהת ייפ ובותנוכ .בייה 'פה ,ףסכ תורמזמ
 ,רומזמ רומזמ תנוכו ויקלה תשטמחמ קלח תנוכו רפסח תנוכ ושארב
 ,ובש םירומזמ םישמחו האממ

 המלש ירפס תשלש 'יפ וב:יתנוכ .גייה 'פה .ףסכ תורצוצה
 .םיוישה רישו ,תלהק .ילש מ ,םהו היע ךלמה

 ךודב בויא "פ ןב יתנוכ .ד"יה רפס אה .ףסכ ןחלש
 םהמ הטונ ינאש הרומה רכזש םיניגע המכ םש יתבתכש םע ,אלפנ
 .יתעד יפל תויואר תונעטל

 .תועטב ןיא. יכ רענולברעוו (:
 י"י רצוא הז לכ, םיטעפ הסכ איבמ "ףסכ תופכו ףסכ תרוגחב. (

 .רפסה. הזל ותנוכ יכ הארנ 'אבי
 .תועטב *שרפל, רענולברעוו (
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 ,הכיאז תזד שויפ וב יתנב ."שה 'פה ,ףסב תופכ
 .דאמ רצק ךרדב

 ךרדב דתפא תלגמ "פ וב יתנוכ .זיטה יסה ףסכ ילילנ
 תונושארל תודתוט תותרחאה תורגא ויה אל ךיא שרפל רקיעהו ,רצק
 הגומ ודוככ ,עיא  םכחה הז רעש אלש המ. ,ןויגהב םיאיקבה לצא
 :ומוקמב

 :לאינד "פ וב יתנווכ .זיה 'סה ףסב תורעק
 ייבדו ,ארזע שוריפ וב יתנב ,ח"יה 'סה ףסכ תרוגה

 :םימיה
 הרומה רפסל רואיב וב יתנוב .ט"ה 'סה .ףסכה תודוקנ

 .דוס וב ןיא ש המב
 רפסל רואיב וב יתנוכ .םירשעה רפס אה .ףסכ תויכשמ

 .דוס וב ש יש המב הרומה

 הדש ךותב םימולא םיטלאמ ונחנא הנה ,יפסכ ןבא רמא
 םמילשנו םתושעל ונלח תהש םירפסה םירשעה ונרכזו ,הזה רפסה
 תומשב םיתמייסו םיתרדס ,ינב יניע ןיב םיבר םימי ודמעי ןעמלו ;ה'זעב
 םינדא  ,תויפלתל יונב ףסכ תיב םהל יתפנב הנב יב ,ףסב ילב
 ;םינוש םילכמ םילכו ,הרונמו ןחלשו הטמ םש םהל םישאו  ,םידומעו
 םהל ןתי "יו ,םימת ויהו ףסכ תוקותרו תודוגחמ- ףסכ ידע םהל דעאו
 ףסכה ילכ וומשיש ומכ הלאה ףסכה ילכ רומשל גל
 ךיא ,םהיתונבו םהינכ םהישנ ינזאב וא ,םתא םיאצמנה
 היהי תמאו םולש יכ ךא ,יקח יתערפו ,יקלח השעא-ינא ,היהיש
 .ןמאנ קחשב ףסוהיכ תודע ,ןמא יתוגגש רפכי םיהלאהו ,ימיב

 ינושל תהת יתנוכ יתדחכ אל יכ  ,ןמזה ינב לכ ועדיו
 תודבסה שדחתהב ךא ,יבל תולגתהב התע יתצמח אלו ,יבוחב ןוממל
 םיסכ ,םל'עד ואלמ  םיכרל םעידוהל תושעל תעז תושחל תע אל
 וינפל םהל חלש :כיע > ,םיסבכמ- תדובכו ףרצמ שאכ  ,םיסכמ םיל
 דכעל םהל יהיו םיניס וגה ,ףסכה רבד לע ,הזה רפסה תא ףסוי
 >סוי ערותהב ,ףסוי תיראש תואבצ 'ה ןנחי ילוא ,ףסוי רכמנ



 ףסכ תורצוצח
 ,ילשמל םירקי םירואיב ינש

 ריעב רשא םירפסה רצוא תיבמ קתענ דחאה
 .1% ץבוק זיראפ

 ןעכנימ ריעב םירפסה דקע תיבמ קתענ ינשהו
 89 ץבוק





 | דה

 ,א ילשמ

 קגזופ, 6281808 אז. 184 10 1:

 (0חוחו6ח+816 50ז 168% 4 |

 גז ₪. ]05. סח 6285801. 006 סטצ-

 ז866 65% 60חתט 5005 16 06 6 ּ

 ףסכ תרוגח סט ףסכ תורצוצח /
 [6 חופ. 547600 גט 265 1% 1

 "6 6301016 אאא :





 : רואל איצומה רמא
 יתקתעה ,והנכא 'א ילשמ םשב רשא ,הזה רקיה רואיבה

 הרקי האיצמ הזבו ,אצ. 184 ץבוקב זיראפב אצמנה די בתכמ ותוא

 ירפס ימשור םימכחה לכ -- הארנכ -- הורעש אל רשא ,יתאצמ
 זיראפב אצמנ ילשמל ורואיב :ורמאי רחא הפ םלכ יכ ,יפסכ ןבא
 תורצוצח + ןייצי "ףסכ תצובקב. ומצע רבחמה םגו .דחאב אוהו ,ןעכנימו
 ריש ,תלהק ,ילשמ :המלש ירפס תשלשל רואיב ,ג"יה רפסה ,ףסכ

 .םירישה
 ,לינה ץבוקב הזה אלפנה שוריפח יתאצמ הזיראפ יאובב ינאו

 ושארב ףד רסוחמו ,הדולח וינפ לע התלע ,ןבל ךפה ולכ ,דאמ ןשי אוהו
 יב ,יתוקתב ,אוהש ומכ ויתקתעה ישוקבו יתעגי הברהו ,ופוסבו
 המו ;אלמא ויתונורפח לכו םשמ יל ונקתאו ןעכנימל דוע אובא
 יתש יכ  ,יתיארו יתאצמו ןעכנימל יאובב הארמה לע יתממותשה
 ירואבב םג הזמ הז םינוש םהו ,ועקתי תחאב אל הלא תורצוצח
 בהז הפוצמ ויפו ,טושפ לעי ינכנימה ,םינויערה תוכולהתב םג תוארקמה
 ,חירצי- ונמז ינב לע  ,ולוקב עקתי העורת יזירפהו ,טשפה לגרל
 ומכ םינוכנ להקב ורסמל ידי יתענמ אל וכרע רקילו .חיפי ויביואבו
 ,ילכש טק יפל יתאצמו יתעגי רשא םינוקתו תורעה טעמ תפסותב ,אוהש
 .וניבי םיליכשמהו ,הלאשה ןויצ ולצא יתינב םלענהו רתסנה לעו

 הרוהטה החנמה לע הדות יל תתל םימכחה ועדי יכ הוקא
 תורות המכו אתוילעמ ילימ המכו !חצנ ןדבאמ לצומ דואכ היתלצהש
 ותקדצ הגונו רבחמה לש ריבכה וחור תערל ןה ,ואצי ונממ לכשה רסומו
 ,ורשאל רבד ןיבמו דימלת לכל ,סהיתודמו ונמז ינב תונוכת ןהו ,ותנומאו

 ואצי וטעמו ותאמו ,ףסוי יכרב לע 7" הזה רואיבה םג םא הנהו
 םתואלמב ומוקטו ותחפשמ םשו ומש יכ רבלמ ,הזל קפס לכ ןיא ,םירברה
 תוכולהתב םעונ ירמא שבד םעטי ךיח לכ הנה ,ותמדקהב וילע םושר
 םינש יפ יכ ףסוהיב תודע דיעהל םכחי וב הגוה לכו ,וינויערו ונושל
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 אשי םינזאמב וירואיב תומוקמ המכב ןואצמי טרפבו ; ונילא  וחורכ

 כבסמהל וכרבו ,םכדיב וחק הנשמ ףסכ ! םיארוקה םתאו -- .דחי

 .והומכ לודג םכחמ הצעו הרות דבאת אלש הבוטל תובסמ

 .קיפל הנשמ ףסכ חק תנשל ןושח א"י גרובשערפ הפ בתוכה

 ,טסאל ףסוי ןב קחצי

 דיגהל ,זיראפ ,הב יצפח ריע תא ירכזב יתא םוקמה הפ הנה
 לעב רשנה וחאמ לודגה ןהכה בוה קידצ שארל  הכרבו הדות
 מש דובכ ,התפרצ תנידמ לכ לע ותנוהכ תרמשמב ךכוסה םיפנכ
 דעל ותקדצו היהת םלוע תנוהכ ותנוהכ ,[הכה קודצ ורהמ

 וז יתכאלמ לגרל המש יתבש תע לבב ,יתא ותמאו ודסח לכ לע ,דומעת

 .דסח ינכשמלו ינברקל ,יל ותיב יתלדו בוטה ובבל יתלד ןונבל חתפ יכ
 הלענה םכחה בוה ךלמה ןתח ונתח רמ ןבה שפנ באה שפנכו

 ,ויה כז. 18136 16 יולה .לארשי ר'הומ  תוינומדק  שרוד
 ליכשהל טיבי םניע קוחרמו ,םתקדצ תונע םש םתלודג םוקמב רשא
 יויזנג. תיבמ הדובע תכאלמב ידי אלמ ובומב אוה םג ,בימהלו --

 -- .הזה םויכ יניתויחה ןעמל
 המו ,ומהי הדות םכל םימי תומהכ יעמו ,שונאב אוה חור

 -- םימשרנ הלא ירבד אנ ויהי יתרמא ? םכלומגת לכ לע בישא
 ףיסכ תותואב ,החנמל םכל --- יזירפה יפסכ ןבאל וז יתקתעהב
 םכילע ףיסוהל יתכאלמ לעב אוה ןמאנו ,ןובצחי רוצב דעלו דעל
 ' הכרב םויה

 הוימ םכחה תודומח שיא ךתוא םג הדותב רוכזא רוכז ירבד ידמו
 אגגסמּג1-:01:0%6% ימואלה םירפסה דקע תיב ןכוס באווש השמ
 .יצפחל שורד היה רשא לכל ינתחנה ךתצעבו ינתברק ךבוטב רשא ,זיראפב

 הלענה רסעפארפה ,הלהת שיא ךמש הריכזא הנורחאב דועו
 -- !םיבוטל 'ד הבימה :רמואו הכרבל נרובנרעד יבצ
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 םמולשב יכ ,םמולש דעב ללפתתו םהינפל םוקתו ,דואמ םדבכת דבכ
 התא םילחגו הזב יד ךל וערוה םא הנהו .םולש ךל היהי
 םתוארב ,םתובכשמ לע וללהתיו םבבלב וכרבתי יכ ,םשאר לע התוח
 םרבאל הלעו םאטחב תומל הבס ויהיש דע ,םתוא םידבכמ םימכחה
 .םתובל ליכשהמ םהיניע תוארמ חט יכ ,טלחומה דוכא

 לודג רזע הז היהי יכ הטמל בוהא ךתויהל ראמ לדתשת ,רבד ףוס
 ,עמוש שרח ןומהה ךותב היה :םכחה רמאו .הלעמל בוהא תויהל ךל
 םירישעה ולא ץראה ינפ לא ךינפ םיש םלואו .רבדמ קתוש ,האור רוע
 ,ול ןוא אצמ רשא יכ ינא עדוי יכ םהילע בוט רבדלו םדככלו םרדהל
 בחרו לודנ תיב ול יכ ויתונעטו ,ה"ע וניבר השממ ויניעב לודגו דבכנ
 רודמ ול היה אל השמלו ,דואמ הברה בהזו ףסכו םימרכו תודשו םידי
 הברה הז תלוזו דחא (%. . . (?) בוח ול היה אל םנ .ושאר וב םנכיש
 םושב תעדה הזמ וקיתעהל לכות אל התאו ,תונורסחה הלא ומכמ
 דנעו ,ול ליעוי רשאמ רתוי ,ונוה ךל ליעויו ול ספותה ךכל ,םינפ
 ו .בל םכחל ליוא

 ול יוארה יפכ ,ול חתפ תַא ונורסח ןיבמו וכרע ריכמל לבא
 בושח רתוי דימלת אצמנ רבכו ,ךרזעי אוהו ורויצ תנחב רשאכ
 יולת דוסיו שרושו הנומאב לודג רבדב ברה העטיש רשפאש דע וברמ
 היה ,אוה אלולו ,הכוט ךרדב והכירדי דימלתהו ,דא- דבכנ  ןינעב
 .וילא ודומלב ושפנ תא ליצה ברה כ'א ("ואטחב תמ ברה

 הלק הוצמב ריהז יוה ,י" תאריב אלה הלחת וב קיזחתש המו
 םא ,היערשמ תרותב תובותכהמ םא ףנעו שרוש ערפת אל ,הרומחבכ
 רביחש רשיה רפס לע תובותכ םא וא ,ל'ז וניתובר ידימ ונל תורוסמהמ

 קר וב רסחי אל יכ הארי לבא .ןושארה ףדב ייכב ותלחתה ןכ (י
 .ותירחאב ןכו .דחא ףד יצח

 .תחא הבית רסחו שטשוטמ ייכב ןכ (+
 .רחאו ריאמ 'רל ותנוכ ילוא ₪



 רבחמה תמדקה 8

 תיב הלועה הליסמהל הרשיהו תמא םלכ יכ ,ע'נ ם"במרה לודגה ברה
 תונקלו טפשמ תוחרא רווצנל םשה לעופ לא טיבת הז רחאו .לא
 | :םלש התאו ,הניב הנק ךינינק לכבו ,המכח

 ךינכשמךלידביו ,תיתמאה [?המכחה] תעדל לאה ךחילצי יחא עדו
 ,ילשמ רפס ינוצר ,רפסה הז יכ ,םשפנ הקירו המכחב םיראפתמה
 םגו  ,ךירבחלו ךל תויוארה תודומחה תודמה עידומ ,דאמ דבכנ איה
 ריִעַה ויתובוטו ויתולגסמ טעמ ריכת רוכעבו ,תובוטה תונומאה עידומ
 ע"ג בקעי ןב ףסוי ןב ירמ אבא רב ףסוי ינא יחור תא י"י
 ךל ואבתה הנהו ,וירבד ראבלו וירמאמ שרפל םוקמה איפסכמ
 םיקרפ ישארב ךל םרסמאו ,שרפאש ומכ הנומאה תודוס תצק ונממ
 םניאש םיתמהו םיליסכה דיל ונירבד ולפי אל ןעמל  ,םותס ןושלבז
 ןתנ אלו ,ותוא תעדל םהל םשה קלח אל יכ ,המואמ םיעדוי
 העודי םיעדויהו ,םהילא ודוסו ומע יי קלח יכ ,וניבהל תושר םהל
 םתא תמאה רשא םידיחיה לצא םאו ,בורה לצא ריעה יבוט םהו ,המ
 = ל חוע זאו וילע ינוחבשיו םתבשחמ יפכ והוניבי

 והעמשי םאש ךרדב אלא ,םלועל םלש םכח רבד אלש ,ער יכ
 תדגנתמ וירבדב דחאה תנבה םאו ,לכסה ןכו ,והחבשי םכחה
 | .רחאה תנבהל

 ,רתסנה ךל רמשי והרמשת םאו ,דואמ בוט רפסה הזמ הלגנה יכ עדו
 ךל ךערל רמאת לא :ורמא הזב ןוימדהו ,דחא םוקמ לא בש לכה יכ
 ול תתל הצרתש וא ,דחא שיאל תבייחתנ ולא יכ ,ראוכמ הזו 'וגו בושו
 הז יכ ,בושו ךל :ול רמאלו תתלמ רמאתהל יואר ןיא ,הנתמב רבד
 ,ךשפנל םג ןכ רמולמ קפס ילב רמשת ,הזמ רַמָשת ולאו ,הנוגמ הדמ
 לטבהל ךל יואר ןיא ,דומלל ךדיב םויה תלוכי שי םאש | ,ינוצר
 : ורמא ןכו ,ךדיב תלוכיהש דועב השע לבא דומלא רחמל : רמולו
 םלכ ןכו ,לכשל לשמ עבה תויה ןוכנש ,הער ךער לע שרחת לא
 ראבלו םטשפכ רמאמה שרפל ינא יתרחב ןכלו ,םשרפת הזל המודב
 ןושלב יתראב יכ קר ,ראובמ טשפה היהיש דע  ,םקודקדו תולמה
 תודוסמ םהמ ןבומהו ,רתסנה לע םהבש זמרה םירמאמה תצקב הרצק
 ידוסיב ליכשמ לכל רכזלו תואל םיקוספה ולא ודמעי ןעמל הנומאה
 .('רזעהו הצמאה לאשא ודבל םיהלאהמו ,ותנומא

 ,וירפס בורבו ,יב ילשמו ,תלהקל ותמדקה םייסמ ןושלה הזב (י
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 הלא ומכל יכ ןכ וארקנו ,תודיחה םה .המלש ילשמ (5)

 םידיגנ יכ םעטכ ,םירבדה ןמ םתלוז לע הלעמו הלשממ םירבדה
 ,לשמ ךוד לע הי ורבד יכ עידוהל הז רמאו ,(ו 'ח) רבדא
 .תערל (5) :לכשה ילעבל ןבומ בוט רתוי רתסנה םלואו ,בוט .הלגנהו
 .ןוגהה ועדיש ,רדסאש םילשמב יתנוכ : רמא ולאכ ,עידוהל םעטכ
 ('ךפיהב שי" יכ ילּכֶשַה לא ךומס .רסומ תחקל (נ) :ןויגהה .המכח
 םדא :ומכ ,(לו"או רסחי יכ ,יתעד יפלו .(לוינב תא ןענכ תאוצ ומכ
 תולעמ לסשהי ,תודמה תולעמ ,רסומ היהיו ,('א א"יהבד) שונא תש
 רזוג יתלב רפסה הזמ םיבו תומוקמב ינאצמת הנהו ,תוילכשה
 חטבאש הגומ רפס ינממ רדעה דצמ ,םיכומסבו םיתרכומב ומוא
 םייק םלועה הלא השלש לע יכ  ,םירשמו טפשמו קדצ  .ודוקנב
 .המרע םיאתפל תתל (ד) :(.ב'מ א"פ תובא) ןועמש יבר רמאמכ
 וכפהו ,ןימאמ יתפ תעדה לק אוהו ,('י קוספ) ךותפי םעטמ םיאתפ
 ,ותוא הנמל גיעלי ןכלו ,ויניעב םכח ,בל הבגה אוה ץלהו ,םורע
 ,ומש ץל ריהי רז תמאבו ,םכחה ומכ םלש אוהש ומצעב בושחי יכ
 הי ןכלו ,תעדה אנוש אוה יכ םלכמ השק ליסכהו ,וייָפ :וכפהו
 .דחא קוספב םתשלשו ,םכח וכפהו ,לכ רסח והבשחיו ,םכחה תא
 םיקוספב ןייעתשכ התאו ,וכפה תעידיב בימה ראבתמ רבדה יכ ,עדו
 ,הז ףולח אצמת טעמ קרו םיקדוצ םירבד אצמת ,רפסה הזב רשא
 יכ | ינוצר  ,ןימה תרומת גוסה תחיקל דצמ וא ,ןושלה תורבעה דצמ
 ם"מ ןורסחבו ,המכחב הבשחמל סש .המזמו .םלכל גוס לכס וא ליסכ
 ברב רמאו ,תפומו היאר תחוקל ,עודי .חקל (ס) : (*ךפהב ,ותלחתב
 תולבחתו .ערל םא בוטל םא תובשחמ .תולבחת ,(א"כ 'ז) החקל
 תולבחתה ןימ שוריפ .ןיבהל (ו) : ("חיכוי שארהו ,('ה .ב"י) םיעשר
 תומכחה תריקחב ולדתשה  םרמ .י" תארי (!) :םרכז םדק ושא

 הנוכמה םשה תארי ול םדקתש יואר ,ויתובסו תואיצמה תועידומה
 ןב .דימלתה ארקי .ינב עמש (פ) : לכה וזב םיליואה לבא .רסומב

 .םיליוא רסומ ליר ('
 .ב"יק םיחפפ (3
 .לכשהו רסומ (5
 .ךזו ה" ,ארקוו ,אוה הסז :וסכ (+
 יכ ,היכוי .יסכח עמשי, הז קוספ שארו ,םיעשר תלובחת .ליר (*

 .בוטלו ערל שי
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 ריהזהו ,ותומצע דמעמב לעופב רבד ול איצמי רשאמ ,דמלמה
 םינבהמ לעופב םימכח םה בורב יכ ,טלחומב םירוהה רסומ עומשל
 םירוהה .יכ (ט) :לבה תורחשהו תודליהו ,וסנ המהו ,םתודלי דצמ
 ףינצה וא ץיצה אוהו ,רוביחו קובד אוהש (!הולת ןינעמ ,ןח תיול םה
 תוצמ עומשל הוצש רובעב .ךותפי םא ינב (י) :לשמ ךרד הז לכו
 .וירוה םה םאו םיאטחה תוצמל עמשי אלש ללכב רמול בש ,ויתובא
 .םעלבנ (2י) : בראמב .הנפצנ (5י) : םיתפמה ירבד רפסי .ךותפי םא
 : םיתמה ,רכקה אוהו ,לואשה עלביש ומכ םייח םייקנה עלבג םעטה
 לע תשרח הרוזמ םנחל יכ בושחי ףנכ לעב .'גו הרוזמ םנח יכ (זי)
 : םינוערגל ובראי רשאכ ףנכה ילעב .םהו (סי) : םהל אל ,םינוערגה
 היסרי) םנטקמ יכ .דעהו ,טפשמ אלב ןוממל הדמחה אוה .עצב (טי)

 השאל המכחה לישמיו .םש .תומכח (כ) : עצבל זמר .חקי ."י ו
 שארב (לכ) :התיב םאיבהלו םינב אוצמל ץראב טמושת הבוזע
 הז יכ ,('ב .ב'כ היעשי) הימוה ריע ומכ תוריעל ראת ,תוימוה
 םימרוכל ,ץוחב תכלל התוזירזב הגולפהו ,םדאה בורל ךשמנ הרקמה
 ,תונרק יבשויו םינומהה בשומ םש רשא תובוחרב םנ ,םתלוזו םיבגוילו
 םג ,םינגסהו םיושה דמעמ םש רשא תולודגה תוריע שארב םג
 היליבשב ריעב םג ,בשו רבוע לכל עימשהל ידכ ועשה יחתפב
 יתמ דע (נכ) :תיבב םתדימעש םישנלו ףטל עימשהל ,היאובמו
 םירדוסמ םה הזכו ,(?הלא השלש יתשרפ רבכו ,הירמא ולא .םיאתפ
 .יכ ('ד ,ח'י) ,עבונ לחנ תרזגמ .העיבא (נכ) : תויתפב םתגרדמ יפכ הזב
 ךשמי ונממ רשא רוקמה אוה ימינפה רובידה אוהש שפנה רויצ
 עימשהל ותוצרב םדא ינב ךרדכ .ידי יתיטנ (דכ) : ינוציחה רובירה
 :בישקמ ןיאו ,ןכ לע ,הלחת רבד החטא לע ודיב הכי ויובד
 יתחכוה ןעי םעטה .ינא םנ (וכ) : לוטב םעטמ וא וקיחרת .וערפתו (סכ)
 ומכ ינא םג ,ירבדב םיגיעלמ םתייה לבא ,םתיבא אל םתאו ,םכתא
 .םאתפ איהש ןינב תריתס .האושכ אבב (וכ) : םכיתורצב געלא ןכ-

 :(₪ >ע םילהת) ומת ופס םעטמ ,הלכמ אוה יכ ,העוז .הפוסכ
 .הנעא אלו +: םגהנמ הז יכ םעפ חכונלו ,םעפ רתסנל רבדי ,זא (סכ)
 ,רחשמ  .יננרחשי : ("ט 'א היעשי) הלפת וברת יכ םג ךוד לע
 ,שנוע םהל הז .תעד ואנש יכ תחת (טכ) : ןימידקמ ןיזירז יכ

 .הזב הזס ירשקנ הולהו .הולמה םסנ יכ ,דיכ ב"כ תומש ::ומב (1

 : .'נ קוספב (:
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 :(ז"פ < אמוי) הבושת תושעל םדיב ןיקיפסמ ןיא :ל"ז םרמאמכ
 : (1ךופיהב הלחתב ו"ת םעו ,בוטב דרמה אוה .תבושמ יכ (נ)

 :ב השרפ

 העבראה אוה ,הזב חיניש יאנתה שקהב םדוקה .חקת םא ינב (5)
 הנאצמי המכחה יכ םעטהו ,ןיבת זא : ורמא ךשמנהו ,םירדוסמה םיקוספה
 רמא ןכל הדבל הל ויתובשחמ לכ הנפיו ,הילע ומצע תיממש ימ
 עומשל :רמא רחאו ,השעמב בורקה אוהש ,יומא הקת םא :הלחת
 בייוחי םג ,בלב םנימאהלו הירבדל ןיזאהל ,םעטהו ,ארקת רשאכ הל
 ,(ב"ו 'ד ב"מ) הל ארקיו :םעטכ ךלצא האיבהל ,הל ארקת התאש
 רותתש ךירצ לכא ,ןמרזהב וא קוחרמ התויה רשפאש האירקב יד אלו
 םא םעטה .ןיבת זא (ס) :הקמע דע תדרלו התשקבב למעתתו הירחא

 תא גישתו ונממ רהזהל יוארה ןיכתו ,תמאה לא עיגת זא ,ןכ גהנתת
 םכה בל ךל יתתנ הנה :םעטכ .ןתי י" יכ (ו) :ותושעל יוארו
 םעטהו ,ןופצה חכה הז .םירשיל ןפצי (ז) :חכה אוהו (ב"י 'ג א'מ)
 -- לעופל חכה ןמ האיציה איהו -- הלגת םלואו ,המכחה רתסת יכ
 רשא ןיינעמ ןתמ .ןגמ :הנישהל םשפנ תא םיענימה םירשיה לא
 הערויל יואר יכ ,ןתמ המכחה הארקנו ,('כ דיי תישארב) ךירצ ןגמ
 רובעבש דע ,רומליש לכל יוארש ומכ ,דומילה ינוצר ,ותלוזל התתל
 תוהרא ורצני םת יכלוהו םירשיה .רצנל (ס) :הקל כ'נ הארקנ הז
 רפח .לנעמ לכ (ט) :החנשהה והזו םכוד םשה רומשי ןכל ,טפשמ
 .שיאל ראת .ער ךרדמ ךליצהל (ני) :הל זמר .רטשת ("י) : (לו'או
 ןכלו ער םלועל הזו ,תמאה ךפיה איהש תושקעל םש  .תוכפהת
 ,םגוס אוה יכ ,ער םהש ומעטו ,ךומס יתלב (ד"י קוספ) ער תוכפהתב
 לצני םנ ,םכרדב תכלמו םיאטחה םישנאה דימ לצניש רפסי הנהו
 ,הז רדעהב יד אלו ,םילכסה ןהילא עומשל לק רתוי רשא םישנהמ
 .(א"י דיל םילהת) בוט השעו ערמ רוס ךרד לע ,םיבוט ךרדב ךלי לכא

 םילכסה םיאתפה ובשחש ומכ תטאה ןיא יכ ,הזכ יחא ןבהו
 תחנב םדמע רובעב ,היערמכ םימלשו םהיניעב םימכה םהש  ,ונמעמ
 אל םג ,השעמה וילע לופי רשא ןימה ינוצו ,עו םישוע יתלב

 .בוטל הבושת איה (י
 בוט לנעמ לָכו ליר (?
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 םיבשוח אלו בוט השעמ םישוע יתלב הז םע םהו ,םבבלב והובשחי
 הנש ןתת לא .:רמאו ןיינעה הז המלש שלשו הנש ןכל ,וילע
 ןכלו  ,הלאכ םיברו ,ריצקב םדרנ : םג ,יבצכ לצנה : וירחאו ,ךיניעל
 וניבר םכחה שוריפו (.ז"ט ח"כ תישארב) יתעדי אל יכנאו :בקעי רמא
 אוהה םוקמב יואר היה אל יכ ,הזו .יתנשי אל יתעדי ולא ליז המלש
 , הרגאו ךלא םדא רמאי אמש : ליזכח ורמא ןכלו .ןשי אוהו םש דומעל
 . ,חכבו רדעהב אוה ודלוה םויב םדאה יכ עודי הנהו .(:ח"י זיע) 'כו הנשב
 .המדנ תומהבל ,ארפ ריע ראשי ,דמעמהו ראתה :הזב דימתי ולאו

 היערשמ תעיסכ אלו ,הבוט איהש ,תכה וז לע ינא רמואו
 ורמאו ,בלה תוצמ (!םימייסמו םיבומה םהישעמב םילדתשמה ותלוזו
 וליכשמהו ,לעופה לכשב קברהל אוה ישונאה תומלשה : םימכהה תצק
 ליכשמהו לכשומה אוה לעופה לכשה יכ ,םדאה ןמ ראשנה אוה
 לאומש 'ר םכחה הזל ףרצו ,וחצנ בש ומע דחַאתנש רחאו ,לעופב
 םילהת) בומ יל םיהלא תברק ('קר רמא ןכל יכ ,ליז ןובת ןבא
 ורמאכ ,וב הקבדלו ןוילעה גישהל ףוסכיש ימ ןכש לב ,(חיכ :'ע
 הגרדמהו הנוילעה הלעמה והזו ,(ד"י איצ םש) והטלפאו קשח יב יכ
 ,םימכחהו םיאיבגה ראשו ,םורמל הלעש והילא הל עיגה רשא תדבכנה
 תכה וז קיחרתש ןכש לכ ,היעומ תעיס קיחרת תכה ולא הגהו
 םישנאה תוגרדמ יכ תמאה םלואו ,שורו הנעל קיחרתש ומכ תרכזנה
 לכ לזר וומא ןכל ,הזמ הטמל הז רדסב םיכלוה םהו ,תופלחתמ
 ,קפס ילב תמאה אוהו ('צ קרדהנכ) ביהועל קלח םהל שי לארשי
 ,שפנה תראשהל זמר .ץרא ונכשי םירשי יכ (לכ) : הז לכ רוכזו
 לומגה והזו ,םיעשרב ךפההו ,יחצנ ודבל אוהו יתמאה בוטה אוהש
 :(מ'ל ןישודק) אכיל אמלע יאהב הוצמ רכש ליזכח ורמא ןכל ,שנועהו
 =  :םירשי ךפיה םידגוכו ,םימימת ךפיה .םיעשרו (נכ)

 ג השרפ

 .'וגו םימי ךרא יכ (3) : תעדי םא .חכשת לא יתרות ינב (פ)
 : (ז'כ 'י) 'וגו םימי .ףיסות י"י תארי םעטכ ,הרותלו הוצמל זַמַר .ךל ופיסוי

 ,ותדלות יפל וייחל בצק םדא לכל שיש ם'עא יכ ,יחא עדו

 .םיטייקמו ל"צ ילואו ,שטשוטמ הז לכ (:
 ."ךא- ליצ
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 ,('בוצקה ןמזחמ רתוי היחיו ,םימי ףיסוי דבכנה םשהב קבדה הנה
 לע רופס ןכו (ב"י '  תלהק) הילעב תא היחת המכחהו רמאנ רבכו
 ,הנש םיושע קר תויחל יואר אלש ועבמ יפלש הארש טארקוס
 אביקע 'ר רמאש המו .הנש םיעברא היחו וימי לכ השאמ רומשנו
 ךיראי אלש רמולו והונחנהש המ ביזכהל ןויכ אל ,(?ול ופיסוה ולשמ
 הפסוהה יכ רמא לבא ,הקדצב בוצקהמ רתו" םדאה ימי 'תי םשה
 ,וילע תפומה השע רשאכ דוע תויחל היה יואר יכ ,ולשמ התיה איהה
 ול עָיגה ,ץוחמ הרקמ תבסב םנמאו .אבנתמו דמוע איבנה יוהש
 רמא רבכו ,וילע םחר וילא וננחתהו .ותלפת רובעב םשהו  ,ילוה
 ןימאי ןכו ,(ףיחשה תואפרל הליברה תודלותב ןיא יכ  ,עינ ע'בארה
 (5 .. ארה רמאו :ודעס םשה יכ ראובמ ןכלו ,כ'ג אביקע 'ר
 ילוחה ןמ לצניש הוקת אל הלוחה חכמ קזח רתוי ילוחה היהי רשאכ
 אל ,ילוחה ןמ קזח רתוי הלוחה חכ היהי רשאכו ,םינפ םושב אוהה
 ,םיוש חכהו ילוחה היהת רשאכו ,והאירבי עבטה יכ ,אפורל ךרטצת
 תומכחב םלש םכח אפורה היהי םאו ,הזה חכה קזחל ךרטצי זא
 ,הזב ועטי םיאפורה כור םלואו ,וב חיגשיו והקזחי ךיא עדי ,עבטה
 ושילחיש רשפא ןכלו ,האופרה תכאלמ תלוז םיעדוי יתלב םתויה דצמ
 ותומי םיתמה בור יכ :'טוטסירא רמא כיעו ,וקזחל םיבשוח םהו חכה
 .םיאפורה תלכסל ,האופרה מ

 רובעב ול ונכשמת ,הרקמ ךרד לע ונירבדב רמאמה הז אב הנהו
 ילב תמאה םלואו ,ותוחצל ךל ויתרכזו ,האופרה ירבדמ ונרכזש המ
 םא יכ ,(5אפורל ךרוצ ול ןיא היוארה הרימש הרותה רמוש יכ ,קפס
 שרע לע והדעפיו והאפרי ,וב קבדנ אוהש דבכנה םשה הנה הלחי
 אפאב רמאנש המ ךפה (ו'כ ו'ט תומש) ךאפר י"י ינא יכ שימכ ,יוד
 תומי אלו ;(ב'י זיט יב י"הבד) םיאפרב יכ יי תא שרד אל וילחב םגו

 חיטבה רשאכו ,דוע תויהל רשפא יאש ,(לומוי אב רע םלועל דיפחה

 בוטה לע בוטו םולש .ךל ופיסוי :םש ג"בלרה רמאי ןכו (י
 םויב חכהמ תיישה םהל ןתיש המ יפל ,םיבכוכהמ ךל רדוסמה םולשהו
 .יכו םארבה

 ךיטי לע ףיסומ יננה איבגה ול רמאש היקזח לצא ,'כ ףד תוסבי (*
 .'ג השרפ תלהק ר"ס ןייעו

 .'ח איכ תקח 'פב וש

 .םיאפורה : ל'צ ילואו שטשוטמ (+
 .בימ ד"פ תועד תוכלה ם"במרבו ,יתקוחב 'פ ןיבמר ןייעו (65

 ותבושתב לארשי ןב השגמ 'ר לבוקמהו רקוחה תעד התוה ןכ אלו 6
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 תומת המל ךפה הזו ,(ו"כ ג'כ תומש) אלמא ךימי רפסמ תא ורמאכ
 ימי ךיראמ הלעתי אוה יכ ,ראוכמ ןכ םא ,(ז"י 'ז תלהק) ךתע אלב
 וכראיש ומכו ,'תי ונוצר יפכ ,וב קבדנ אלש ימ תוממי ,וב קבדה

 ורמוא והזו, ,בוצקהמ עשרה ימי ורצקי ןכ ,בוצקהמ רתוי קידצה ימי
 ,(זיכ 'י) הנרצקת םיעשר תונשו

 יתוריסהו :ורמאב םידיסחל 'תי םשה חיטבהש המ םלואו
 : ופיסוהב הנוכה סולקנוא ראב רבכ (היכ נ'כ תומש) ךברקמ הלחמ
 תילכת ומצע םדאה רומשי ולא יכ ,ע"נ השמ וניבר רמא רבכו .(ךןישיב
 םכחה יכ ,רבד ףוס ,(?םינמז תצקב ופוגב םיירקמ תצקמ לצני אל הרימשה
 ןבהו ,ומע היהי םשהו םימי ךיראיו תואירבבו תומיענב היחי דיסחה
 לא ,רקיעה אוה תמאו ,רסומה אוה דסח .תמאו דסח (נ) :הז לכ
 םו יננזעת םא רמאמכ םבזעת אל םא היהי הז יכ םעטה .ךבזעי
 גהנתתש רחא אצמת זא .אצמו (ד) :ךיתורגרג לע םרשק ןכלו (*יכו
 ,(%יה זיט. לאקזחי) ןיע ךילע הפח אל םעטכ ,הנינח .ןח ,הז ךרדב
 ינעב .("שָּהפמה דעהו ('ג ה"כ א'ש) לכש תבוטו ומכ .בוט לכשו
 :ל' םרמא םעטכ ,םדאו ,הזל רזעה דצ לעו ,רקיעה אוה .םיהלא
 "5 תובא) ונמיה החונ םוקמה חור ונמיה החונ תוירבה חורש לכ
 ."" לא חטב (ס) :(?) ךטצעל קיזת הז 4 (*הלגת םא התאו ,(ג'ימ
 ותוא םושי אל יכ התע רמאי ,םדא יניעב ןח אוצמל חבשש רובעב
 . םכחה רדג ןכו ,דימת וב קבדהל םעטהו ,דבל 'תי םשהב קר ,וחטבמ
 לכב .(נ) :וילע םחיגתו ךינינע לכב םיהלאב חטבתש אוהש ןוחטבב
 וליפא ל"ז  ונימכה ורמאש הזו ,הרותה תוללכ רובעב .והעד ךיכרד
 בשחי אל םדא ירשא דוד רמאש הזו ,(:'כ תוכרב) הרבע רברל
 הארת אלה ,ןוע חנוהש המ םעטהו ('ב ב"ל םילהת) ןוע ול י"

 ילארשי ןב השנמ, גנילרזאק ןייע 2690:00008 אפורה תלאש לע
 ו /" .9ע1נמ 1

 ,םיירקמ לירו ,ןישיב ןיערס םנרתש הסב סולקנאל ותנוכ ל (( = = =
 ,ויכ קופפ םש עביארה ןייעו

 | .דיפ ףוס תועד תוכלה (3
 ימלשורי ,ךבזעא םימוי םוי ינבזעת םא בותכ ואצמ םירתס תלנמב 6

 .בקע 'פ ירפסבו" תוכרב ףוס
 .ןיעל םימחרה סחימש | לירו (+
 יכ ,םדאו םיהלא יניעב שרפמו ךלוהש המב ליר ילואו ייכב ןכ (

 .םדא ינבל- בוט לכשו ;םיהלאל הנינחה
 .יחכשת. ןקתל רטא םולש שיא ריאמ 'ר רקבמה םכחה ברה (+



- 
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 ,ףא תכירא ומעטש הלסי אוהו :רמא אלו 'גו רשיי אוהו ורמא
 לצא ,לודג ארקי לודגל ןטקה ןועהש חנוהש המל רתוס הז לכ ןיאו
 לולח ןינעב ע'ג השמ וניבר םכחה רמא הז ומכו ,ונתנוכ ןיביש ימ
 השעיו ומצע לע קדקדיש ךירצש םכח לש ולדג יפל לכה ,('םשה
 'וגו  ליסכל קוחשכ קוספב .,הזמ טעמ זומראו ,ןידה .תרושמ- םינפל
 םדא אצמה רז תויה רובעב .ךיניעב םכח יהת לא (() :שירחי ןיבמהו
 לכויש בושחיש ,ויניעב םכח היהי לבל ללכב ריהזה .,וז הגרדמב
 רהזהל הנוכהו ,ערמ רוסו :הוצ ןכל .הצריש תע לכב ורצי שובכל
 ילוא  ,םינייסהמ םא רקיע םא ,תולק רתויהמ ףאו הריבע תושעמ
 ימ לשכנש ומכ ,דימת לעופב לכש םדאה ןיא ושאמ ,לשכי
 יהת תואפו (ח) :(:א'כ ןיודהנס) רוסא אלו הברא ינא רמאש
 לכ איצוהל םעטה .ךנוהמ י"י תא דככ (ט) :הגהנמה תאז .ךושל
 יינעו ,ותלוזל םגו ומצעל הקדצו הרות דומלל ,םשה תרובעל ונוממ
 הממ .עבש ךימסא ואלמיו (י) : (איל ם"ב) תרחא ריע יינעל ןימדוק ךריע
 , ("ימ ג'פ תובא) ('חמק שיו הרות שי  :ליז םרמאכ הזו ,עבשתש
 ןיא חמק ןיא םא : אוהו ,ונממ בייחתמה ךפהתי אל ןכל ,ךפהתי אלו
 ראובמ הנהו ,חמק רמא ןכל םחל שקבי אל םכחה יכ ,םעטהו ,הרות
 ךיא ,ופרט שיאל ןיא םא יכ הזו ,םירכזנה םירמאמה ינש תתמא
 ,םירפס תושעו ןוממב םידמלמ רוכשל יכ ףא ,תולכשומה ןיביו דומלי
 רתויו וקפסמ חוטב אוה ,המכח וגישה רחא םלוא ,םחלל ךרטצי םא
 רמא הזל ,םיכלמה תיבב םימכחה אצמת בורבו ,םיאפווה דעהו
 ךל חונה הז יכ ,דומילב ךנוממ לכ איצות ולאו ,גאדת לא : המלש
 םחנש רחא .סאמת לא ינב י"י רפומ (9י) : ןורפח אל ,ןוממה יולעו
 ,תובסהמ תחאב ריספי םא ותוא םהנ ,ןוצרב ונוממ דספה לע םכהה
 םינוציחה םינינקה ראשב הזכו ,ודספה לע גואדל יואר ייא יכ ,רמאו
 לודג ךלמ יתיאר : םכחה רמאו ,'תי םשה רסוממ הז יכ ,םתלוזו םינבכ
 החלצהה איהש ,ושפנ תעושתל הבס הז היהו ,שרוגו ותוכלמ רבאש
 ,םתלוזו תומחלמה יגינעב קר למעתמ היה הלחתב יכ ,הז היה הנהו ,תיתמאה
 : וירחא אבה הזל ךמס ןכל ,םשה תרובעב לדתשה ,ותוכלמ דובא רחאו

 .היפ תיהסי תוכלה (1
 כ'נ ךפהתי המק ןיא הרות ןיא םא :ילילשה רמאמהש ליר (

 ,םיאפורה תורעמ ראיבש וסכ חמק שי הרות שי :ונייהד בייחמה רמאמל
 יבויחל טפשמה ךפהתי אל הרות ןיא חסק ןיא םא :ילילשה רמאמה םלוא
 .וינפל וחתפי יכ פיכע בויחס ונניא חטקהד ,הרות שי חטק שי :רמאל
 ,הרות ירעש
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 ,ותוא םשה תבהא רובעב םעטה .חיכוי י"י בהאי רשא תא יכ (2י)
 בוטל אוה ,וילע אוביש המ ןכלו ,אוה ונבכ ודימ הלא וינינק רה
 םירבד) םכיהלא י"ל םתא םינב םעטכ ,ער אוהש המודי םאו ,ול
 רובעב הז היה ךיא רואיב .המכח אצמ םדא ירשא (ני) :('א דיי

 בוט רתוי רחסמ הזו ,דבאש המ הרומתו ףלח ול היהי הז יכ ,הבהא |
 ; ותרוחסב חילצמה אוה ,םייקב הלָכ רכומה : םכחה רמאו ,דאמ ונממ

 רמוא דחא בותכ (1: ליז וניתובר ושרד .'וגו םינינפמ איה הרקי (יט)
 הב וושי אל םיצפח לכו : רמוא דחא בותכו ,הב וושי אל ךיצפח לכו
 םינבא ולא ךיצפח ,הב וושי אל ךיצפחו יצפח ,דציכ אה (א"י 'ח)
 המ ,היאר הז הנה ,םיבוט םישעמו תוצמ ולא ,יצפח ,תוילגרמו תובוט
 .היחבש ורכזנו הרכז םדק רשא המכח ארקנ

 םישעמהו ןושלה תוצמ ונוצר תוצמ ורמאב ןויכ אל יכ ,יחא עדו
 עדת זא יכ ,ל'ז ותנווכ לבא ,םיבוט םישעמו תוצמ : ורמאב ,םיבוט
 לדתשי ןכו  ,היוצרה הנווכה דצ לע דימת" םומייקיו תורכזנה תוצמה
 ומכ ,םלכמ תודככנה םה יכ ,בלה תוצמ תוארקנה תוצמה ראש םייקל
 המכחה לולכת הז לכו ,ונממ ארילו .ותוא בוהאלו .י"י תא תערל
 אל תוצמה ראש יכ :רמא ולאכ הז היהו ,הלחת היתועצהו הרקיה
 הזו הבוט רתט איה לבא םיבוט םהש הנוכהו ,בלה תוצמב וושי
 א יהו" ,הכורהו העצה ךוד לע םה תוצמה ואשש רושאמ ראובמ
 . םירבדמה ונרוד ימכח תעד רחא ךשמהל ירוחב ינב ךל הלילחו .רקיעה
 (?העבשה תומכחב םילדתשמה יכ םירמואו ,ויבהואו םשה ידבע לע העות
 וב ןיא רבדל תוירותה תוצמה םימישמו ,ל'ז וניתובר ירבד םיזבמ םה
 ,הידמולל הז בייחת המכחה יכ ונמעמ םילכס ובשחיש דע ,תלעות
 לא שיא והמתיו וילע ומושי ,ללפתמ םיפסלפתמה ןמ דחא םתוארבו
 .ףוסוליפה םשב יאנגה דצ לע ,םיללפתמ םיפוסולפה םגה ורמאיו והער
 ,המכה כהוא :אוהש ותארוה אלו ףוסוליפה רדג הלא ועדי אלו
 ,אוה ךפהנ לבא תוצמה ןינעב הלא  ובשחש ומכ רבדה ןיא תמאבו
 םמייקלו םתושעל בבל םתו תוצמב זירז םדאה היהי אל קפס ילב יכ
 תטכה תומכחה הלא טיבהל וינע תא םשה חקפ רשא הז םא יכ
 לכ וב עטנ רשא ,ינ ביבס רדג תושעל דבועה רהמיש ומכ ,לכש
 המכחב לדתשמה הזבי ךיאו ,הממש וצרא רשא הז אלו .םידגמ ירפ

 הגיגחבו .היפ ריבו .תרחא אהסונב ןושאר קרפ האפ ימלשורי 1

 .א'דב כינ יט

 .תומכח העבש ,ןרפסמ ןכ (*
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 םירדגה הבהא תילכת בהוא אוהו ,םירדגה ודסי רשא ונימכח תא
 ךרדב להנתה אלו המכחה תאזב הגושה יכ ינא רמוא ןכל  ,םיגייסהו
 ןיבה וא וב בותכ המ רבד ןיבה אל םנמא ,רפסה האר תמא ,הז
 ןושלה יכ ,לכש לעב לכל רבדה ראובמ יכ ,תשבושמ הנוכ וב
 שפנ ןפו הלפתה :ןוטלפא רמא דוחיבו ,רוכזל השעמהו ליגוהל
 ולאכ םשה ינפל וננוכה היהי ,הלפתה רדס היהיש ךיא ןכל ,הואתמה
 ןכש לכ ,אוטחמ םויה לכ ותוא ארימו ויתונשחמ ביטמ ,וינפל דמוע
 הרודסש ,ונימכתמ םתלוזו הלודגה תסנכ ישנא רימ ונתלפת רדסל
 ויתונתשע לכו ובל םישיש יימ ןכל .תופורצ היתורמאו ,קפס ילב בוט
 ,וקובב ללפתהל זירז היהי  ,תומכהה דומילו לכשה לא ויתוקושתו
 ;ןויעהמ וטוקב ברעב ןכו ,םויח לכ םשה תאריב ותעד חוגתש ידכ
 לע רהרהי אלש ידכ ,ותטמ לע ובכשב הלילב ןכו  ,ובבל רוסי ןפ
 םלועה יגונעתמ הז תלוזו ,ןיי תותשל רקובב םיכשמל םלואו ,ובכשמ
 ומע תרפסמ ותשא הלילבו ,ויריבח םע ץצולתי ברעלו ,וילבה יקסעו
 .תומסרופמב ויגויער לכ דימתש רחא ,ול המל הלפתה

 שובל היה ,ערמו ףנח השא ףאונ םיללעמ ער ליוא יתיאר ינא
 םשיו וקיחב תככוש איהו ,ועורזבו ושיארב ןיליפתו תציוצמ תילט םויה לכ
 םשה והצריה ?הוצמה םייקמ הזה שיאה ,ועורז רשב םשו ,היכרב לע ושאר
 רבדמב) םכיניע ירחאו םככבל ירחא ורותת אלו הרטא הרותהו ? הזב
 ,תמא ,ןכ רבדה םא הנה ,הוצמה םייקמ הזש רמאת םאו .(ט"ל ויט
 ירחא רת יתלב ותויה םע המייקיש ימ לומנכ הילע ולומנ היהי אל
 .ויניע

 ל'זכה ירבדמו לכשה ןמ ונל ראבתהו ,הז לכ חנוהש רחאו
 ,המכחב וושי אל ,םיבוטה- םישעמהו ןושלה תוצמ ינוצר ,תוצמה יכ
 ירמאמב  ונימי תולכל ןכ םא ונל יואר ןיא ,בוטב הנממ הטמל םהו
 ונרכזהש השלשהב תלוז ,תוצמה ראש לע ועינהש תונעטהו םיקלוחה
 יואר לבא ,ונממ ארילו ,ותוא הבהאלו ,םשה תא תערל : המהו ,רבכ
 אלש ינפמ תומנ אלו ,השלשה ולא םייקל ןמז דפו םוקמ חיננש
 .םונמייק

 ירמאמו תונעטה תעדל וימי לכ עגי רשא שיאה אשנתי המלו
 םיקספה קר עדי אל רשא לע ,אתכמסא םהש םימעטהו תקולחמה
 רחא ,ותלוזב תולדתשהב וימי תצק ('קר םשו הנעט ילבמ םרודסב

 ."םג. ליצ ילוא (י
 זפ
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 םאו ,תחא הגרדמב הוצמה םישועו תורוסאה ןמ םירמשנ םהינשש
 .הז לע תואנתהל ול יואר ןיא םלש רתוי אוה

 לבא העירי רצמ םימכחה ןיב העיגה אל תקולחמה תמאב הנהו
 רבד :םמצע איגופה ילעב ורמא הנהו ,הכלה םהמ המלענש המ דצמ
 תקולחמהו תוישוקה םנוצרו 4 ,(.ח"כ הכוס) אברו ייבאד  תייווה ןטק
 ראובמו ,דאמ רתוי לודג רבד לכא ןטק רבד וניא הז יכ ,םיקספה אל
 רדסש ומכ ,בתכבש הרותב תובותכה תוצמה ונוצ ושא ה'ערמ יכ
 תורהזאב ןכו ,ושעת אל תאזו ,ושע תאז רמאל תוצמה ולא ונל
 ורוד ישנאל רסמ ןכ ,תקולחמל ונוצש אל ,ושעת אל תאז רמול
 תוצמה ונתושעב לומג ונל תויהל ,ןווכש דע ,הפ לעבש הרות
 המודמכ תוריבעמ רהזנו תוצמה השענש רחאו ,רהזומה ונקיחרהבו
 המב ונחנא ןימאנש ומכו ,בוט ולוכש םלועל קלח ונל היהיש יניעב
 ,ורוד ישנאל ה"ע וניבר השמ רסמש המ אוהש היע וניתובר ונל ורפמש
 .וב ליעות ונתנומאו תובישיה ישארו םינואגה וקספש המב הז ןימאנ ןכ

 םיקלוחה ירבדמ ואיצי  ,םיבר םיפיעס שי  רמאת םאו
 יתכשח אל יכנא םג ,תמא הז הנה ,םיקסופה ירפסב םירכזנ םניא
 בוט הזב דומילהש סא ,רוזגא לבא ,םיקלוחה ירבדב קוסעמ םדאה
 ,תלוול ןכומ אוהש ימ וימי לכ תולבל יואר ןיא יכ לבא  ,יוארו
 ךרטצנ רשאכו  ,ותלוז ןיבי אלש ימל הז חיניו ,יד וימי תצק לבא
 רוכעב ונחנאו ,ודיב תושרה ונילע אשנתי םאו ,ויפ תא לאשנ ול
 רבד ךממ אלפי יכ :הרותה ןתונ רמאו ,ונתנומא דיספנ אל הז
 םירבדה רואיב הנהו ,[,חיי זי םירבד] 'גו תילעו תמקו 'גו טפשמל
 םהילע לופי רשא םירבדב ןכ וניא םלואו ,הלבקה קופסת רשא
 תוכלהבו .הבשחמ וא ארבס לבא ,העידי הז ארקי אל יכ ,תפומה
 ךיאו םלועה היהו רמאש ימ ריכי םדאה ךיא ראבתי (!הרותה ידוסי
 .עדמה רפס תלחתב ע"נ השמ ונבר לודגה םכחה רמא ןכ םאו ,ונבהאי
 ,לארשי ינדב רחא רפסל ךיוצ םדא אהי אלש  ורובחב ותנוכ יכ
 הפ לעבש הרות ערויו ,וירפסב הז רחאו ,בתכבש הרות ארקי לבא
 ,וילע ךומסל אוה ידכ תמאב ,םהיניב רחא רפסל ךירצ וניאו ,הלכ
 .הז וננמזב ללוכ גהנמ הז תויהל יואר ןיא לבא

 ונממ יד אל םאו ,ער רבד לכמ ונירבדב ונומשנ יכ יתעדמ
 ונרמאמ תצק לע ונתוא ומישאי וא ,ונומאש המב ונרוד ימכחל

 . .הרותה הנשמל ותמדקה ףוס ביה ביפ (!
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 ,םהל הוחתשנ ,אבה םלועה תחמשל וכזת אל :רמאל ונילע ופסאיו
 רמאנ הכו ,םקלחכ אל םאו ,קלח ונל היהיש ונל ודויש םהינפ הלמנו
 :,ןתיול תדועסב ולכאת םתא ,םכל ףסאי םיה יגד לכ תא :םהל
 םתא ,םיסובא םירוברבו תומטופמ תו ,הנח רב רב הברד יזוואו
 ונחנאו ,תישארב ימי תששמ ויכנעב רמושמה ,חקרה יי ותשת
 אימו ןיבורח- בקב ונל ידו = ,םכיניבו  וניניב ךרדה בר ,קוחרמ דומענ
 תתל הזב ףא הרצ םניעו ,םהל תואנ אל תאזב םג םאו ;יועשד
 ונרבדו ,וניפל ונידי םישנ זא ,ובערת םתא יכ ,אל : ורמאיו  ,ונל
 ,ונבל -- ורבק ונמש

 םהימי לכ םילכמה ,ונריע יבוטו ונמע ילודג תוזבל יל הלילחו
 תורהטהו תואמטה יניגעב תוכוראה תוקולהמבו תויתפומ יתלבה תונעטב
 אלולו ,לארשי ידיסה םהו ,םתכאלמ םשה תוכאלמ יכ ,תינהונ ןניאש
 שקעתי םאו ,המכחב םהמ הלעמל- ןיאו ,לארשימ הרית החכתשנ םה
 ןיאשב ,ילעמ ונחרא םהמ הלעמל 'שי לבא :רמאל ילע שקעתמה
 .בוטב ונממ הלעמל שיש רוכעב ,בוטה תוזבל יואר

 תומכחה דומילב וליחתי ,ונרוד ינבמ םינטק םילעוש יתיאר הנהו
 םהיפ תא םירעופ םהו ,ותבשל םיהלא דמח רהה תולעל וליפעיו
 םיתפומה תשחכה םיברב םישרוד םהמו ,הלא לאושי ימכח תוזבל
 תלוזו ('הרוצו רמוח הרשו םהרבא ומכ הרותה ירופסל םירויצ םישועו
 ,תמאה עריש ימ לצא םירסח םתויה לע קסופ תפומ הזב יד הנהו ,הז
 סהו ,םיברה תא םיאיטחמ םהש לכא ,םיאטוה םהש ולאל יד אלו
 םהירבד עמשי רשאכ ערוי יתלכה יכ ,המכחב םעה בור סואמל הכס
 ,הב םלש אוהש בושחי לבא ,המכחב רסח איהש בושחי אל ,הלא
 לארשיו עדוי אוה םשה םלואו ,וירבדל הלעו ותריפכ תכס איה שו
 .הלאה םירבדכ רמאי אל תערה בשוימ תומכחב םלשה יכ ,עדי אוה
 השעמ םיברהמ םילעהל ל'ז ונמכח ווצ הנה יכ ,םיברב שורדל יכ ףאו
 תצק ןומההל השקיש רובעב ,תמא ולוכש |(: א"י .הנינח) תישארב
 ןיאש ןכש לכ ,םולשה .וב קזויו ינידמה רודסה תיחשי ילואו  ,וינינע
 ,רז תעד לא 'םתוא םיקיתעמ םתויה םע ,םיבזכ םהל רבדל יואר
 תוארהְל ןויכו ,רפח שיאט קר  לעופ הז ןיאו ,ולבסל םהילע דבכי
 .ץראה ימעו םישגה לצא תומכחב לדתשמ ומצע

 ביא קלח םיניע רואמ ןייעו .ליז א'בשרהל ישרדבה תבושת ןייע (
 !ינ ךרדב הרותל ותמדקהב עבאירה ןייעו .דיפ

*5 
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 אל לארשי ימכח םיזכמהו םילבחמה םילעושה ולא יבור הנהו
 (5 . . . | הזמו הזמ םקיר םמצע ואצמי םהימי ףוסבו לכשומ וניבי
 לארשי ימכחמ דחא םכח רמא ןכלו ,תדבכנה הלעמל יואר ךלמ דחא
 ימל ,דחא םכח בישהו ,(הימ הכוס) םימעמ םהו הילע ינב יתיאר
 תילהאו םיעגנ לצא ךל | ,קומעה לכשומה גישהל וחוכ עיגה אלש
 ול יואר אוה םגו ,"ע ותוזבל יואר ןיאו | ,6 היל ןירדהנס | .עי הנינח)
 .ותלוז ךרעו וכרע ריכיש

 אלש ךוכנ יתייה ,םגהנמ ונרכזש םיליואה ולא רוכעב הנהו
 םניביש ימל ירבדב רבד ןיא םאו ,ונרפסש הממ םירבדה תצק תולנל
 םינוגה םידימלת תצק לע יתלמח הזל ינחידה לבא ,םהל  רזוע
 םילדתשמ םניאו ,לעופל הכמ ותוא םיאיצומ יתלב םהו ,הכב םיליכשמו
 .םהל יוארש המב

 ץד וילע רובעי ,םילדתשמ םהמ שי םא יכ ,יתיאר דועו
 ןויעב וליחתה םידימלתה תצק יתיאר רשאמ השק רתויו ,םיליסכה
 יתלב םמצע ואר רשאכו ,םהימי תצק םהב ולדתשהו תולכשומה
 וניעליו ,םיניבמב רבדל ומוקי ,םהל םינבומ אלו  ,םהמ רבד םיניבמ
 :םכהה רמאמב יתרמאו ; םימעה יצובקבו תוכשומב םיליכשמה לע
 יתדסי ןכל ,םיאתפה ןיב לפנש ליכשמכ ,וילע לומחל יוארש ימ ןיא
 ,םילדתשמה בל קזחלו םילצעה זרזלו ריעהל ,ירבד

 שי תוצמה לכמ תחא הוצמ םייקמה יכ ,יחא עמשת יתנוכו רבד ףופ
 רכש ןיאש דע ,םיתש םייקמה רכש לודנ רתוי לבא ,בה"ועל קלח ול
 םייקמה רכשכ ,םלכמ תודבכנה ערופה ןכש לכו ,םלכ אל ,םבור םייקמה
 רשא תוזבל ,תוגרדמה תונוילעב רשאל יואר ןיאו ,םילילפ זניביואו ,םלכ
 ףאו ,ךלמה דסי ןכיכ ,תולעל וחוכב ןיא םא ,תוגרדמה תולפשב אוה
 ןיאש ןכש לכו ,החכותה דצ לע אלא ותוזבל יואר ןיא ,תולעל וחוכב םא
 .וירחא רהרהל ףאו רחב רשא תוזבל ,הלפשב רשאל םינפ םושב יואר

 ינוצר ,בוט רתוי הז יכ ,םעטה .הנימיב םימי ךרא (ס)
 הנוק הז  הנוקו ,טעמי לבהמ ןוההו ותמ םינבה יכ ,המכחה תונק
 םהש | .םעונ יכוד היכרד (") :אוה םנ תומי אלו ,םימי ךווא
 דבאש אוהה רבדה יכ ,םיתפומב והניבת רשאמ ,ודובא לע ול המחנ
 רסי המכחב י" (פי) :ונממ ודקפה לע גואדל יואר ןיא ןכל ,המודמ
 תא הב ארב יכ הרכז םדק רשא המכחהל הריתי הלעמ הז .ץרא
 : רקיעה איה יכ .ךשפנל םייח ויהיו (ככ) :םימש ןנוכו ץראה

 ."ךלס דחאל קרו, ליצ ילואו .תחא הבית רסחו שטשוטמ (י
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 ,םרוגה .אוה וילעב לגרה תפיגנ יכ עודי .ךכרד חטבל ךלת זא (נכ)
 םיבר הנהו ,לושכמה ןמ לצני אל תוריהמב בכרש ימ :םכחה רמאמכ
 בכשת םא (דכ) :םהמ לצני םכחהו ,ןימה הזמ שפנלו ףוגל םיקזנהמ
 תאשמו (סכ) :ותלוז וא םדא םא ךתלוז ךקיזיש .דחפת אל
 םא הזו קלחה תרזג הנשת לכה תרזנ :('םכחה רמאמכ .םיעשר
 :שורפה חפב .דכלמ ךלגו רמשו (וכ) :םשה והבזעי אל
 ללכבו ,ול יוארה לכל בוטה תתל ,םעטה .וילעבמ בוט ענמת לא (זכ)
 ונדועב שפנה לא רקעהו ,יוארה קלחה ויתוחכמ דחא לכל תת הז
 רמאת לא (קכ) : (?ךדיב תלוכיהש רועב השע :ל"ז םרמאכ ,יח
 יכ  ,הקבדל ונכשמב ךבישויו ינב ךנחי םיהלא עד .בושו ךל ךערל
 ערו ךער :ול וכמסו (?ל'זכח ושרדש ומכ ,ערב זמרנ הלעתי אוה
 ,החנהה תאז ןיב ךל המודה לצאו ךלצא שרפה ןיאו ,בוזעת לא ךינא
 םוקמ לא לכה יכ ,וב תראותמ ותאמ הניתנה תויהל חנוהש המ ןיבו
 יכו םדא לש ופוגב אוהש רז לא הזיא : ל"זר ורמא אלה ,ךלוה דהא
 אוה הנממ םכחה ריהזחש הדמה תאז יכ ליז ורמא רככו ,(ה'ק תבש)
 הזמ םוקמ לכב רזחו עבה שרפל בושחת לא םלואו .('םשה לולח
 רשאכ תמאה הנהו ,תואנה וא יחרכהה םוקמב דבלב לבא ,ןכ רפסה
 אוה רזא לכו ,רתסנה לע לשמ רפסה הז לכב הלננה יכ ,ךיתעדוה
 יכ ראובמ הנהו אוה תמאו .הער ןער לע שרחת לא (פכ) :בוט
 ריהז" .םדא םע ביות לא (2) :וליעוהל םדאה לע ןעשנ ערה
 הדרטה אוה ותלוז םע הביומה הנהו ,תומילשה תרמ ןמ םיענומהמ
 םושל קיזיש תומילשה שקבמל יואר ןיא יכ ךיתעדיה רככו ,המוצעה
 ,תומילשה ןמ ךענמיש אוהו ,תיתמאה (* . . ער ךלמג אל םא ,םדא
 טלמהל הלובחת .ךל ןיא םא ,םינפ לכ לע ודבאל ךל יואר זא יכ
 אנקת לא (55) :(.ט"נ מ"ב) אימשד ילימב אה לז םרמאכ ,ונממ
 ומכ ,ויכרד לכב רחבת לאו ,המודמה ותחלצהב םעטה .סמח שיאב
 המל םעט הז .זולנ יי תבעות יכ (נ5) :('ג ב"י םירבד) הבעות לכ

 .תומזקמ המכבו אריו יפב ע"בארהל ןויכש הארנ (י
 "יפו ,ךדיב ךדועו ךל יוצמו אצומ התאש דע השע ,אינק תבש (?

 .תוסתש םדוק :ליז יישר
 .ט'חוש שרדמב אוה ןכ ₪

 בושו ךל אדסה ר'א : הירת-ןמיס ארקיו טוקליב שוריפב יתאצמ (+
 םרמאמ לע כינ ותנוכ ילואו .'ונו ךיהלא יד תא תללחו ךדיב שיו .קשוע ה
 .'וכו םשה לולח יסד יכוה .חיפ אסויב

 .יהערה, וא 'רבדב, ל"צ ילואו ,תשטשוטמ תחא הלמ (5
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 אלפתת םאו ,ךובתי אוה סאמש המב רוחבל יואר ןיא יכ ,םדקש
 םירשי תאו :רמאנ ז'ע ,םינוציחה םינינקה ראשו רשועה ול  ןתנ המל
 רואיב הז .עשר תיבב י"י תראמ (נל) :הז המל ועדי םה יכ ,ודוס

 : דוע רמאי שוריפבו ,(ב'כ נ"י) אטוח ליח קידצל ןופצו ,ורמאכ דוסה
 .ץילי אוה םיצלל םא (ד9) : (ויכ .'ב תלהק) וינפל בוטש םדאל יכ
 רחבא ינא םג :םעטכ ,ורחבש המב םכירדי ךרבתי אוה יכ ,('רבעתמ
 הנתמ .ןח :םיונעה תבוטל הז לכו (יד וס היעשי) (?םהיכרדב
 :(ב"כ א"כ םיטפוש) םתוא ונונח ורמאכ

 ;ד השרפ
 ,רסימה אוה יכ ,בא ומצע אוק .בא רסומ םינב ועמש (*)

 יווחהש ומכ ךרסימ ינא םעטה | .יתייה ןב יכ (נ) : (*תתנ היארהו
 התלוגס .תיתפומה העידיה יכ .חכשת לא .המכח הנק (ס) :.ינורסי
 אצמנ תויהל הב בשוחה דימתהש ןמז לכ דיספת אלו יונשה לבקת אלש
 ףתושמ םש המכח תויה רובעב .המכח הנק המכח תישאר (+) :לכשב אירב
 תעושתל כ'כ רקיע םניאש תומכחה הלא לכ םדוק :רמא תועידיה ינימל
 המכח איה רשא ,תירקיעה רומלת ,המכח כיג םהש םאו ,שפנה
 ,תומה והקיספי וא ןמזה והרצעי ןפ (* . . . ריהזהש הזו ,טלחומב
 איה .הניב .תטלחומה המכח הנק המכח לכ תישאר : רמא ולאכ הזו
 לכ הניבמ איה לבא ,המכח הניא יכ | ,ןכ הארקנו  ,ןוינהה תכאלמ
 רמא ןכלו ,תפומה יכוד העידומ איה רשאמ ,תיתמאה הנוכ שרוד
 היטפשמ תערל ןיוכת ,רמלתש המכח הזיאב םעטהו ,ךינינק לכב
 :(*בוועל םעט המ תדחוימ המכחל םש התיה ולאו ,תפומב
 קוחַה ומעטו .קוזח אוהש (ז"י 'ט תומש) ללותסמ תרזגמ .הלסלס (ק)
 ,הז ךתושעב וא ,ןתת איה .ןתת (ט) : (לחיכומ ופוסו .התחקל הב

 .בורל הז ראיתב שמתשמ םישרשה יס לעבו'.ןכ (:
 אל אתפירח בגא םילודנה לכ ומכ והומכו .יםהילולעתב. ליצ (?

 .וקיתעה ונורכז חכ לע חוטב קר ,תוטוקמ המכב ותרוצכ בותכה איבה
 .סכל יתתנ בוט חקל יכ רמאש המ : ליר 65
 .חכשת לא : ל"צ ילואו תובית יתשכ שטשוטמ (+
 : רמאש הסב ליר 'בוזעל, ליצ ילואו ,ןיבה יתלבמ י"כב הארנ ןכ (*

 .הבזעת לא
 .הנקבחת ליר (+
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 ,לוגע אוהש ('ג ו"מ  הימרי) הנצו ןגמ תרזגמ ,ךנגמת  .ןתונ ךנה
 .לשכת אל .ךתכלב (ני) :(?) תרטעל ומכ ,זיתהו ,ךבבופת ומעטו
 ריהזהל םעטה .םיעשר חראב (די) : ךאובו ךתאצ רומשי םשה יכ
 ךניא םאו ,םה וכליש ךרדב תכלמ ענמ וא ,(!יאתנכ, םילכסה תרבחמ
 ,(א'י ג'כ בויא) ילגר הזחא ירֶָשַאב ומכ ,ךורדת .רשאְת לאו  .םמע
 יואר ןכל ,ולישכי ןכו ,םתלוזל .וערי אל םא (זט) : ("חיכוי ילכהו
 :(ד"י קוספ) חראב ןושארה ונישורפ לע היאר הזו ,םהמ קוחרל
 םלועב םכחה רוא הנהו ,םיתרשמ העבשמ דחא אוה .הגונ רואכ (קי)
 רוא תלעמכ הלועמ רתוי אוהש ,אבה םלועה רוא אב דע דימתי הזה
 לכב םיקידצה לע םשה תחגשה וב .הנוכהו ,הלילה רוא לע םויח
 ,ינוצר  ,ער וילא הנואי אלש דע םהיקסע יטרפ לכבו ז'הועב םנינע
 ירבדל (כ) : אבה םלועל אוה ,ןופצה בוטה ולומגש םאו ,ול ער היהיש
 ןוכנו  ,הטת ומכ טה יכ ,("י 'י םילהת) בישקת ומכ וניא .הבישקה
 אבו ,ףסונה דבכה ןינבהמ וזילי לאש (9כ) :בש לעופ ךנזא היהיש
 םעטב איהו ןיעה ימולעמ (5 . . (?) לולעמ אוה יכ חנה תרומת שגרה

 ףאו .רקיעה אוה ,םייח יכ (כ) : (?הרסההו היטנה ונינע . . זול ומכ
 לכל םה יכ ,םרמשל ול בוט ופוג תומילשל ותואת לכ היהי יכ
 םויהכ ונתיחל 'כו תושעל י"י ונוציו ךרד לע אב וא .אפרמ ורשכ
 ךממ רפה (לכ) :רתוי .ומשמ לכמ (ג'כ) :(ריכ ' םיובד) הזה
 םיבזוכ םירמאמ וירבדב ואצמי אלש םעטהו ,ומצעמ .הפ תושקע
 ךיניע (ס"כ) : (ב"י 3 לעילב ,םדא ומכ תמאהמ היטנו תושקע איהש
 .ךלגר .לגעמ סלפ (וכ) : היטגה ךפה תחכונה יכ עודי .וטיבי חכונל
 הדמב ויתולועפ תא השעיש ומעטו  ,(ב"י 'ם היעשי) םלפב תרזגמ
 'כו ויתוחרוא םישמה לכ ךרד פשו לזר ושרדש ומכ ,לקשמנו
 : ער םהינש יכ ,תווצקב קיזחי אלש .טת לא (זכ) :('ה ןטק דעיס)

 :ה השרפ

 הרז יתפש הנפטת תפנ יכ (נ) : תרכומ .ךיתפש תערדו (3)
 : םירוענ תשאו הרזהי איה המ עידוי רזהו ערה המ רואיבש רחא

 .'כו עשרל רבחתת לא זיט א'פב תובאב ילבראה יאתנ שימכ (%
 תואו ,חיכוי ךרדב ןמ תייבה יכ ,חבש ןושלמ שרפנ אלש .ליר (:

 ."ילכ, םיקדקדמה יפב ארקנ שומשה
 .ונוכל יתעדי אלו והאב רסוחו שטשטמ הזה קוספה (:
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 ינוצר ,הז ךתושעב יכ םעטהו .לב ומכ ןפ .םלפת ןפ םייח חרא (ו)
 ךבלמ היתולגעמ וענ לבא םייח חרא סלפמ ךניא ,הירחא ךשמת ולא
 :וב תכלל ךוצא רשא ךרדה ינמ  .ורופסת לאו (ו) :םעדת אלו
 ןמז טעטמב םעטֶה .יתייה טעמכ (די) : הרזל זמר .הילעמ קחרה (פ)
 רשאכו ורמאכ .הדעו להק ךותב : השעיש ער לכב םיכסמ יתייה
 לכ םעמכ .ךיתניעמ וצופי (זפ) : ל ט"ל בויא) אוה םש םיללח
 לעופל איצוהל אוהו ,('ו '< תלהק) השע ךחכב תושעל אצמת רשא
 לא חכה ןמ איצוהל הוצש רוכעב .ךדבל ךל ויהי (") :חכבש המ
 ןיא יכ התע רמול בושי ,עו תושעל חכ ןכ םג םדאבו ,לעופה
 הנשת (כ) :לעי תבקנ .תלעי (פי) :ךדבל ךל לבא . . . . (!הנוכה
 יניע חכונ יכ רמאש רובעב .ונדכלי ויתונווע (נכ) : (ףויגש םעטמ .ינב

 םדאה לבא ,הז לע חירכמ 'תי וניא יכ רמול בש  ,שיא יכרד יי
 ייפצ לכה ל"ז םרמואכ הזו ותער תבס המהו ,ונוצרב ויתונווע בבסמ
 : העתי .הנשי (נכ) :(ט"יס >פ תובא) הנותנ תושרהו

 .ו השרפ

 הנשנ אל םאו ,קבדתמ יאנת שקה והז .תבְרע םא ינב (5)
 ,תמב יח תפלחה תא "ל ברע ךתויה רחא םעטהו ,םדוקה תתמא
 םירבד) אבת ומכ ,תאב יכ (נ) : תשקונש והזו ,ךיפכ רזל תעקתו
 םיש .ךער בכהרו ,עגכה .ספרתה ךל :םיתשב לצנת םעטהו ('א ו'כ
 .ןיצק הל ןיא רשא (1) : יואר ןכ יכ ,וינפל ותלוז לפשהו ערה ךנודא
 הרובדהו ,םדאה ומכ הרובחב תוכלוהה תומהבהמ יכ וטסירא רכזש ומכ
 ימכ הלשממב םידמוע סהו לשומו ןיצק םהל ורחכי םתצק הלמנהו
 לצא הז ראבתה כ'גו ,הלמנה ומכ ,ךלמ םהל ןיא םתצקו ,םירובדה
 .תוחילשל ןמוזמה שיאל ראת .ךלהמכ (לי) :(ןויסנה לעב אנתה
 ולאמ רחא לכ יכ ןיינעהו ,המחלמב ןגמ אשונ םעמה .ןגמ שיאכ
 ,ערה השעי םהבש םירבאה רכז .תומר םיניע () :העונתה יריהמ
 ירחאו םעטכ ,ויניעב האריש המ דמוח םדאה יכ ,םיניעה הלחתו
 תוכפוש םידיהו ,תולובחתה רברת ןושלהו ,(שיל "מ רבדמב) םכיניע

 : ? םירחאל ל'צ ילואו ,םי ר הו כ ותרוצ הזו שטשוטמ (י
 .497 דצ םישרשה 'ם ןוייעו .'א 'ז םילהת (:
 .אתפלח ןב ןועסש יר :זינ ןילוהבו .היה םירבדב ןקסע יסא בר (*

 :םישרדסו פ"שב תוטוקמ .המכבו ,ביכפו טייפ הבר ארקוו ןייעו
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 םלואו ,הכילהה תורהממ םילגרהו ('םדוק אוה םאו בשוח בלהו ,םד
 םירבאה הלאב ושעי [?םתואש ] םמעש ,רמאמב רדסב םינורחאה םינשה
 רמשהל הוצש רחאו .שיא רפח .עו תשאמ ךומשל (דכ) : םתכסב
 יכ :(וכ). :(?לשמנה ראובמ ,קידצה תשאמ אל  ,ערה שיא תשאמ
 יכ ,םעטהו (איי ו"י ארקיו) ודעב רפכו ומכ ,הנוז השא רובעב .דעב
 איה ,הרקי שפנ 0 רככ דע ול ושא לכ הקשוחמ איצות איה
 : ןוממב הדפי םעטהו ,הברה .םיתעבש םלשי אצמנו (63) : תלכשמה
 :הלועפה תאז .הנשעי :ןוממב הז הרפי אל םעטה .השא ףאונ (כ3)
 : והוגרהי היבורקש 0 םג  ,םדא ינכמ .אצמי ןולקו עגנ (נ))
 :הילאוגמ דחא וא ,לעבה אוה .רבג תמח האנק יכ (דנ)

 זז השרפ

 תיש (י) :התנפ יואר היהו ,השאל זמור איה .הנפ לצא (ס)
 : תמלענ התבשחמש םעטהו ,בל תרומש .בל תַרְצּ = ,ןוקית ,הנוז
 תובשח ןכל ,יונל תוטמה ינפל ומשויש תועיריה םה  .םידברמ (זט)
 םוגרתמ ,רתימ ,םירצמ ןוטא | .("דֶרְפַאְה םוגרתמ תוהבגומ ומעטו

 יחטשיו םילבחב והכגי תועיריה יכ ,זוטאב רמול יואר היהו ,(*םהירתימ
 .חקל ףסכה רורצ (כ) :היורהו הלזה םעטמ .יתפנ (!י) : תוטמה ינפל
 ,שדוחה שאר .אסכה םויל .הרוחס תונקל ךלה םעטהו ,רכזנה שיאה
 ןכל ,(ד א'פ םילהת) ונגח םויל הפכב רעהו ,החמש םוי אוהש
 לגרב תמשומה תעכט .סכעכו (נכ) :ותיבל רכזנה שיאה זא בושי

 ץח חלפי רע ונפרי אלו ,םעטה .חלפי דע (נכ) :וב קיזחמו רופאה
 ,הפ לא רופצ רהמכ אוה הילא וכשמה יכ סעטה .רופצ רהמכ .ודבכ
 : םייח חרא ךפה .תומ תודרוי .יכרד (סכ) : ותילרתכ ותילכתו

 ער השעמ לכל הלחת הבשחמב ונוא תישאר אוה בלה יב (1
 .וירבאב השעי רשא

 עשרה לש וקיח תשאכ איהש הער הדס לכ לע הנוכהש ליר (!
 ןהמו  ,וקיח תבכוש הבוט הדמ לכו היער ארקי המסחל קר קידצה לבא
 .ידארב רשקדה םכחה ברה יל ריבסה ןכ .רטשהל ךירצ ךניא

 ליז יישר שוריפ ןכו ,ךבטה .ייו סולקנוא םונרת .חיי ו'כ םירבד 0
 .םוגרתה איבה אלו ,ןאכ

 .ןוהינוטאו סולקנוא םונרת םהירתיִמו .ביכ .'ד רבדמב (+
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 ;ח השרפ
 יי תארי (גי) : המרע שיא םע .המרע יתנכש המכח ינא (3י)

 ער תאנש תויהל ןוכנו ,ער תאנש םג י" תארי יכרד הז םעטה
 .רחבנ ףסכמ יתאובתו (פי) + רהזומה לע לפונ הז יכ ,י"" תאריל רואיב
 בוט היהי הז ילולו ,(?תונקו דעהו (?אטבמה בזעו ןינעה לע רחבנ
 רכזנה ירפה וחבש לע המתת לאו ,ןוכנ ןושארהו ומע רחא ךשומ
 הלא ומכב רחואמו םדקומ ןיא יכ ,בהזה לע וחבש רחא ףסכה לע
 : ('םיהובגה דצמ כיוחמה אוה ,מפשמ תוביתנ (כ) : םירמאמה
 שי יכ םעטהו ("יתכסנו ורקעו (ףידמ יכיסנ תריזנמ .יתכסנ םלועמ (נכ)

 .הבקנה ראת ,רוקמ ,ןומא ולצא (5) : ושענ הב יכ ולאל [המכחה] םידקהל
 םג לבא ,דבל םשל איהש בושחת לא םעטה .לבתב תקחשמ (פ5)
 : ("רומנ ףותשב הז םלואו ,הצריש ימ לכל לבתב איה

 :ם השרפ
 .העבש .(ביכ ט"מ תישארב) הדעצ ומכ .התנב .5ש .תומכח (5)

 )א ,םיאתפה תרבח וכזע םעמה .םיאתפ ובזע (ו) : ןרפסמ ןכ יכ
 המלש רמאמ הז .ץל רסוי (ז) :וב וקיזחתש המ ובזע םיאתפה םתא
 .ול .הב סואמל ובוה דוע: לבא הירבדב הליעוה אל המכחה יכ
 .("רחא רובעב תרשמ .המכח תלחת (י) : חיכומל זמור .ומומ .ומצעל
 .ךדבל ךתלעות אוה בוטה ךתושע יכ ,ערהו ךנוע .אשת ךרבל (:י)
 רבדת אל םעטה .המ העדי לבו .תוליסכ תשא (ני) :  ךקזה ערהו
 אלה ,םיאתפה קר הל וניזאי אל ןכל ,הל עמשהל יוארש תונעט
 ,הילא אובל םדא לכל יוארש םוקמב הנחלש המכחה תשא רודס הארת
 : תוליפכ תשא ןכ אלו

 .(ףךושארה קלחה הנה דע
 .(9) "בוט, ונייה (1

 היארו .בוטה רחבנה ףסכמ אלו ,ףסכמ רתוי רחבנ ,ושוריפ .ליר (
 .ףסכמ רחבנ הניב תונקו : זיט זיטס השרפמ

 .רמוש הובנ לעמ הובנ יכ ומבכ ,תולזמה 5

 אצמנ אל יכ העט הפ םנ :איכ ני עשוהי .ןוחיס יכיסנ ל'צ (+
 .םיאיבנב םידקה אלש ליז יישר לע אלפו .ןידמ יכיסנ ךינתב

 308 דצ םישרשה סיב אוה ןכו ."יתכסננ ורקעו, ליצש הארנ (65
 .ךסנ שרושב

 .םיינחור םירבדב דחי םישנאו םיהלא חמשל ליר ילוא (*
 .םישודק תעד תלחתו ליר (7
 .ייכב ןב (*
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 הצעמ ךשפנ טלטיו תויתמאה תובוטה לאה ךעידוי ,יחא עד
 תיוויצ םכור ויה ,הנה דע המלש יומאממ םדקש המ יכ  ,תומודמב
 נירמאמ חינהל ליחתי הזמו  ,רזונ יתלב רמואה ןיממ םהש תורהזאו
 ןימ תלוז ןיממ םה יכ עידוהל ,תינש ילשמ ,הזב רמא ןכל ,םירזונ
 ,םירמאמה שרפא םרט םכהה תוחנה ןיבתש ידכ םלואו ,םימדוקה
 .העצה םידקא

 לרתשהל ול יואר ,קדצ תבהאב ןוילעל תומדל הצורה יכ ,עד
 חתפמ ןויגהה :יפאוב רמאו ,הניב הל ארקי רשא ןויגהה תכאלמב
 ןכל ,בהז תוטמב איפוסוליפה בכשת וב רשא רדחה חתופה ףסכה
 ירבד ןיבהל ךשפנ תא שי םא ,ותעדל ךל יחרכהה הרצקב ךל ריכזא
 ןודא וניבר השמ ארקנש ומכ ,םימכחה ןודא ארקנה היע המלש
 .רמואו ליחתאו .םיאיבנה

 אוהו ,דחא אושנו ,דהא אשונמ בכרומה אוה ,טושפה רָמואה

 רופפלו ,אשונ ורופס תלחתהל ארקיו ,הלילשהו בויחה ,םינימ ינש
 יח ,אשונה םדאה הנה .יח םדאה :ונרמא ונוימד ,אושנ ותלחתה
 ןבואר :ורמאכ אצוי םא דדוב םא ,לעפ אושנה תויהב הזכו ,אושנ
 טפשמה תולמ תויה ןיב שרפה ןיא יכ ,ויבא חמשי ןבואר וא ,ךלה
 .הלילשב הזכו ,אושנב םא אשונב םא ,תובר םתויה ןיבו תוטעמ
 ריא הלחתהה רופסו רופסה תלחתה רמאמ רוטאמב ןיחבת ללכב
 םצע םא אשונה היהי הזיאו ,םופסמ הלעיש המכו ,תולמה וושקיש
 ,הלילשב םא בויחב םא דימת ןבויש יואר ןיאו .אושנה הזכו ,הרקמ וא
 הז ללכבו ,הארמ תורחשהו ,יח םדאה ומכ ,ראותמו ראות אוהש לע
 ,רחא סחי היהיש רשפא לבא ,ךכ ונניא וא ,ךכ אוה רדסה הז ,ונרמא
 הז תלוזו ,םיבר הלאכו .תחא העודי םיכפהל ונרמא קרציש לשמה
 רדסב םהיקלח ודמוי תורזגה םלואו .רבדל רבד סחויש םיסחיה ינפואמ
 ןבואר הנה ,ןבואר דמע וא ,דמע ןבואר ונרמאכ ,תחא היהת הנוכהו
 םלועל אוהש לעפה תלגסב רמאנ יכ ,אשונ הלא םינפ ינשמ הזיאכ
 ןבואר הז ונרמאכ ,ףיקמב קיבדי םא אלא ,ודעב רגומ אל הדגה היהי
 הזבו ,יעבטה גהנמה תלוז לע הז יכ אלא ,ןבואר דמע רשא וא ,דמועה
 אצמי םדאב וא ,םראב קירצ אצמי וא ,קידצ םראב אצמנ :ונרמא
 הזכו ,אשונ םדאה היה ולא םינפ לכ לע יכ ,םעטב הוש לכה קידצ
 ,וליעוי אל עשר תורצוא : ונרמא ומכ עשר תורצוא וליעוי אל : ונרמא
 קירצ שפנ ביערי אל םשה : ונרמאכ .קידצ שפנ םשה ביערי אל ןכו
 הרבוחשכ אוהו ,תוללוכ .םהמ תורזגהמו .ךוחאו המדקה ארקנ הזו
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 אוהו ,תויקלח םהמו ,רחא ןיאו ,לכ אוהו תוללוכהמ המוח םאשונב
 .תוימתס םהמו ,לכ ןיאו תצק אוה ,תייקלח המוח םאשונב הרבוחשכ
 יתארוה םעפ הזו ,(9(1) המע תלוזב ללוכ ןינע םאשונשכ אוהו
 םלואו ,יישיא אשונהשכ אוהו ,תיישיא םהמו תייקלח םעפו תללוכ
 יחרכהה .רוכזא לבא ,הזב ונל יואר ןיא םישקהה ינימ לכ רוכזל
 ןימ ויתחתו ,יאנת שקיה ארקי דחא ןימ אוהו .המלש ירבד תנבהל
 דחאה תא רחאה היהי םירבד ונממ רחבומה אוהו ,קבדתמ ארקי דחא
 איה ,םדא אוה םא :וא ,אצמנ םדאה םא :לשמ ךרד לע ,ונומאכ
 בויחמ היהיש םא בייחתי רבד הזיאב רבדל רבד בויח לכ ,אצמנ
 םשויש דרפהה הנהו ,תואיצמ אלל תואיצמ וא ,תואיצמל תואיצמ
 רבכו ,ךשמנ ארקי ביוחמהו ,םדוק ארקי .בייחמ הזה שקיהה תמדקהב
 םיבייחתמה םג ,הרקמבש המ ונממו ,םצעבש המ ונממ ,בויחהמ יכ תעדי
 רחי ויהיש םא בויחב םיכפהתמה םירבדה ינש םהו ,בויחה ימימת םהמ
 ,םויה רואו שמשה תולעכ בבוסמו הבס ויהיש- םאו ,יצחו לפככ עבטב
 תמאתו (* . . . . . םדאה יכ ,יחו םדאכ בויחה ימימת יתלכה םהמו
 תונשהבש ,וב תמאתיש ומכ ,ךשמנה דוגנ בייחתי ,םדוקה דוגנ תונשהב
 בויחה ימימת יתלב םתויהב לבא  ,םדוקה דוגנ בייחתי ,ךשמנה רוגנ
 קדצ לבא ,ךשמנה רוגנ בייחתי םדוקה דוגנ תונשהבש קדצ אל
 רבל המ  ,םדוקה דוגנ בייחתי ,ךשמנה דוגנ תונשהבש דבל וב
 .יאנתה שקהה רודסמ םצעב בייחתמה אוה

 יראבתה רבכו ,העברא םהש םידגנתמה ינימ תעדי רבכ הנהו
 תחנומ איהש ,תבייחמה תללוכה המדקהה יכ ךל ראובמ הנהו ,םמוקמב
 ,תובייחתמ םידחא םילובגה ויהו יאנת תואב תחנומהו יאנת תוא תלוזב
 בייחמ ,אצמנ יחה ,אצמנ םדאה םא :לשמ ךוד לע ונרמא יכ הזו
 קדצש רובעב :יכ ךל ראוכמ ןכלו  ,ךפהתי ןכו ,יח םדא לכ :ונרמא
 יחה יכ יח ונא םדא וניא םאש בייחמ וניא ,יח םדא לכ : ונרמא
 םיכפהתמ יחהו םדאה ויה ולא הז .קדצ םלואו ,םדאה ןמ ללוכ רתוי
 ןנעהש ומכ ,םדא יח לכ :רמול קדציש ינוצר ,יללכה אשונב
 | .םימשרבו םירדגב

 תימתס הרזג ינלצא החנוה (5. . . . רבד :רצנובא בתכו
 רוסבש תמאנשב הזו ,קולהב תללוכ התויה (%. . . רשפא תיבייחמ

 .הסוח ילואו ייכב ןכ (!
 .תושטשוטמ תובת המב (\3

 .תוקחסנ תובית יתשכ (5
 .הקחמנ תחא הבית (+
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 האשונ תויהבש בייחתמ היהי ,הז תמאתת רשאכו ,האשונ רוסי האושנ
 ,תפומב תמאתנ הנה ,יח םדאה :ונומא הזב לשמהו ,האושנ אצמי
 םדאה אצמהבש ביוחי הז תמאתה רשאכו ,םדאה רוסי יחה רוסבש
 ,יח םדא לכ :רמול חרכהב קדצי ןכ םא ,יחה אצמי

 ,וירמאמ רודסו המלש ירבד ליכשת הז לכ ךל יתמדקהש רחאו
 ןבומ אוה לבא ,אשונב ראותיש לעפב םצע דימת ויטפשמב ןיא יכ ןיבתו
 וב קבדה הרקמהו םצעה לע םירומ םיידגנה .תומשה יכ עודי רשאמ ,בלב
 : ומעט יכ ,יאנת תבכרה בכרומ חכב הזש 'גו םתב ךלוה : ונומאכ ,דחי
 וב רכזנ אל 'גו וליעוי אל :ורמא לבא ,חטב ךלי אוה םתב ךלוהה שיאה
 םלואו ,'תי םשה רופיסה תלחתה היה ביערי אל ןכו ,תורצוא : אוהו ,םצעה
 :ורמואכ אושנה והמו אשונה אוה המ חרכה ןיא ויתומדקה בורב
 יפל טפשמ טפשמב ןידת לבא ,הלאכ םיברו ,ליכשמ ןב ץיקב רגוא
 בל םכח :ורמא יכ הזו ,חרכה וב ןיא םא תואנה יפל וא ,חרכהה
 ללכבו ,םתב ךלוה :ןכו ,אשונ בל םכח קפס ילב היה ,תוצמ חקי
 ,יאנת רצ לע חקוי םא בייחמה וא אשונה רדסב םדוקה בורב היהי
 : הזכו .ביוחמה וא אושנה ותויהל ,ילצא חצ רתוי ,ץיקב רגוא לבא
 יכ תוימתס ויתומדקה בורב ואב םנמאו .שיבמ ןב םע ריצקב םדרנ
 תוימתסה יכ ,יתעד יפלו .ינע ימי לכ .םווע לכ :ומכ ,טעמ םא
 דצ לע וחנוהש רשפא םג יכ ,תוללוכ םעטב םלכ םה רפסה הזב
 אל :ומכ ללוכ ןינע םאשונ היהי אלש םהמ טעמ םתואו יאנת
 : קידצ שפנ י" ביערי

 םירזונ םירמאמ םהש ,רפסה הזמ םיקוספה יבוו יכ עדו
 אשונל םידננתמ ,ואושנו דחאה אשונב םיטפשמ ינשמ םירבוחמ
 םעפו ,ךשמנה דוגנ רילויו םדוקה דוגנ הנשי םעפו ,ואושנו רחאה
 לכ :ונינע יכ ,חטב ךלי םותב ךלוה :ןושארה ;ימל לשמהו ,ךפיהב
 ,חטב ךלוה אוה ,םתב ךלוה .אוה םא וא ,חטב ךלוה אוה םותב ךלוה
 לע רמא רחאו ,ונומא רשאכ הלאה םינפה ינשמ דחא לכ ןוכנ יכ
 עדויו ,םותב ךלוה ךפיה אוה ויכרד שקעמ הנהו ,עדוי ויכרד שקעמ
 תולמה לא הזה רפסה ירוננב : חינשהל ךירצ ןיא יכ ,חטב ךלי ךפה
 חקיו ;דגנתמה םעפ טימשי םכחה אצמת ןכלו ,דבל ןינעה לא לבא
 ראבמ ינאצמתש ומכ דגנתמהמ בייוחמה וא ,דננתמה בייחמ ותרומת
 רסח והערל זב : ינשה ןימל לשמהו .תעד ונפצי םימכח : קוספב הז
 : אוהו ,ךשמנה דוגנ וב הנש יכ ,ונב אנוש וטבש ךשוח : והומכו .בל
 לד קשוע : והומכו ,רסומ ורחש :אוהו םדוקה דוגנ דילוהו ,ובהואה
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 לשמב קופפה יטפשמ ינש ונדוסי הארת רשאכ ןכלו .'גו -ול תוברהל
 אשמב ךפהתמ םהינשמ טושפ טפשמ לכש תמאת ןושארה ןיממ
 שרפל הז ךחירכי ךכל ,ורבח לע דיעי ,םהינשמ דחא לכו ,יללכה
 ,אטוח והערל זב :ורמאב אוהש ומכ ,ובש יתמאה ןינעב קוספה
 (1. . . . . ךשמנה דוגנ וב הנשיש הארת רשאכ לבא ,ונרמא רשאכ
 (5 .. ... גהנ אלש רשפא יכ ,ןויע םוקמ ךל המורלו ךל זא
 ינש םיקוספ המכב אצמת הנהו .ךפהתי אלש רובעב ונרכזש ראשה
 םיקידצ בוטב :ורמאכ םירחא לא םידננתמ םימדוקה .ויה םיטפשמ
 הזב םהילע אשניש םיכפה ינשב רשפא יכ  ,ןוכנ הזו ,הירק זלעת
 ןכ םנו ,םיפררנ תומש ןורֶתו זולעת יכ . . . ("דצב םחיה ןמ דצה
 םאושנו ,דחא םיטפשמה ינש אשונ תויהל ,סחיה הז ומכב רשפא
 .'נו קירצ שפנ יי ביערי אל :ורמאב אוהש ומכ םידגנתמ

 ,םיכפהה דוגנ ןיממ ודוננ םעפ אצמת ,ירבדב ןייעתשכ התאו
 תעדי רבכו .הלילשהו בויחה ןיממ םעפו  ,רדעההו ןינקה ןיממ םעפו
 ןכ אלו ,רבד לכ לע םלועל אצמנ הלילשהו בויחה דוננ ןימ יכ
 וא ,תחא החנהל ךשמנ ולאכ קוספ אצמנ וירמאמ תצקבו ,םירחאה
 .תבצע ןתי ןיע ץרוק :ומכ ,תחא החנה ומכל

 המלש ירבדמ קוספ קוספב יואר ,ךל ונמדקהש הז לכ רובעב הנהו
 לצנת זאו ,דבל ותוא גיצת ומצעב טפשמ טפשמו םיטפשמל ותוא ךיתתש
 'נו כא חמשי םכח ןב : ורמאב ינב הגשת המלו ,ותנוכ תנבהב האינשמ

 יכ עד .םכח ןב ותבס היהי באה תחמשבש דימת תמאתי ךיא ןועמתו
 יכ ראובמ ןכ םא ,רכזנה ןבל ףרוצמ רכזנה באה יכ ,םירמאמה ןיבמ ךניא
 : ורמוא הזכו ,ליסכב ראבת ןכו ,םכח ןב אוה ,ויבא חמשמ םכח ןב לכ
 ,וכפהו ,ליעומ יתלב םיעשר רצוא : ונינעש עשר תורצוא וליעוי אל
 היהי אל לבא ,עשר רצוא אוה ,וא ,עשר אוה ליעומ יתלב רצוא יכ
 ומשוה רשא םירושקה יכ הזו ,עשר רצוא אוה ליעומ יתלב לכ וכפה
 ביוחמ וניא ךפהתישכ ךכלו אושנה וילע קדציש ידכ ומשוה אשונב
 : ונמאב הזו ,אושנ ול רבוחמה לכ םע אשונה בושיש םוקמ לכב
 דגבה לע קדוצ תוארה דירפמ יכ הנה ,תוארה דירפמ ןבל דגב לכ
 ייוקמ דגבל ןבולחו ול רבוחמה ינפמ לבא ומצע ינפמ אל  ,תוקלכב
 לבא ,ןבל תוארה דירפמ דגב לכ רמאי תוללכב ךפהתישכ ןכלו ,ול

 : תושטשוטמ תובית יתש ('
 : תוקחמנ תובית יתשכ (\:

 : המ ילוא ,תחא הבית רסחו שטשוטמ (*
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 יהענמי אל םא ,ולכ תוכפהתה קדצי זא ,יימצע וירושק לא אשונה םא
 לכ : רמול קרצי יכ ,םדא רבדמ יח לכ :ונרמאכ הזו ,אושנה תוללכ
 .תועטל לכות אל הז לכ ןיחבתש רחא ןכ לעו ,רבדמ יח םדא

 לכא ,רובידב רתומ ול ןידת לא ,המלש ירבד תונשַהל םלואו
 תלוזב ,רכזנהמ יונש טעמ וב שי קר ,םינשנ ויקלח בורש םיקוספ שי
 תפסותה היהי ,םינורסחב םא תולמ וא הלמ תפסותב םא ,םוקמה ותוא
 ,ללכ יונש וב ןיא םימעפו ,זומרל וב ןויכ ןינעל אוהה ןורסחה וא
 הזיא תילכתל וא ,וירחא אוביש המל העצהל תונתשַהה תויה ןכתיו
 ןינעב הנשנה רמאמה ותוא שרופיש ןכתיו ,וינפל םדק רשאמ הנוכ

 לכ לעו ,רחא ןינעב שרופיש רשפאו ,רחאה םוקמב ראבתיש אוהה
 .תונשהה םהמ הארנ רשאכ ,םירמאמה בורב ונשוריפב זומרנ הז

 ךל רשפא יא יכ ,ךל יתמדקה רשא לכב ןבהו האר ינב התאו
 .היע המלש ירבד תנבהב וידעלב

 .י השרפ
 דנוכהו ,המכחה לע באל החמשה סחי .בא המשי םכח ןב (5)

 ןיא יכ  ,תוליסכה לע םָאל הגותה סחיו ,התלעמ ריכמ באה -תויהב

 םעטכ הז םגו ,ערה ריכתש ומכ ,הלועפה בוט ריכהל םאה לכש עינמ
 .עשר תורצוא וליעוי אל (3) : (אימ ח'ם הימרי) הרצמ השא בלכ
 : ('ךאלמה ומכ וילע אובל הנוכנה תוממ םעטו .ליצת ןכו ,וילעבל
 םילהת) בזענ קידצ יתיאר אלו םעטכ .קידצ שפנ י"י ביערי אל (ג)

 תולועפ השוע 'תי םשה יכ עודי הנהו ,רהמ (?האובי .ףדהי = .(ה"כ זיל
 םיטפשמה ינש הנהו ,עשרל. עריו קידצל ביטיי ןכל ,םיכפהב תויכפה
 ,םיטפשמה ינש ינוצר ,םהו ,דחא םרופפ תלחתה קוספה הזב ושא
 :הלילשהו בויחה דוגנ יאנת עדויש ימ לצא ראובמ הזו ,םידגנתמ יתלב
 םעטכ ,שרל זמר השוע ,יכ רמוא שי ,הימר ףכ השע שאר (ד)
 הימר ףכה יכ .ףכל זמור אוה יכ יתעד יפלו (חיי א"י) השוע עשר
 דועו .הילעב רישעת םיצורח די הז ךךופיהו ,שרל וילעב םישמ
 .ליכשמ ןב ץיקב רגזא (ס) :יתמאה רשועהו יתמאה שרה והמ ראבא
 לכאיש המ ץיקב רגואו ,דלונה תא האורה אוה ליכשמ ןב םעטה
 : 6 ינ "ע) תבשב לכאי תבש ברעב חוטש ימ לז םרמאכ ףווחב

 וא ה יה תלהק ואי :ז"ס דיכ בישל םא ונווכל יתערי אל (י
 : ליצמהו לאוגה אוה 'תי םשה ל"צרש .זיט חימ תישארב

 .ןדבאי ליצ ילואו ,ייכב ןכ (:
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 יב  .םיעשר יפו  .(!הבומ תופסות יהכרבה .קידצ שארל תוכרב (ו)
 הסָכי מש ךשוחבו םעטכ לעופה אוה .סמח הסכי .(לשארב הפה
 ,הכרבל יכפהה ןווסח אוה .בקוי םיעשר םשו () :('ד 'ו. תלהק)
 ,(:'י ט"ק םילהת) ומש חמי רחא רודב ומכ םעטהו רסחי בקרג לכ יכ
 .בל םכה (ס) :(ט"י היכ םירבד) קלמע רכז תא החמת אצמנ םג
 ימינפה רובידה יוקח םיתפשב אושנה ינוציחה רובידה תויה רובעב
 ,רהאה תרומת דחאה ,רמוא דימת המלש אצמת ,בלה רויצ אוהש
 יכ  ,הוצמה ןמ הטי .טבלי .בל רסח ומכ םיתפש ליוא היה ןכלו
 חספהו ,תוהספה הנינע (?לודגה קדקדמה שריפש ומכ הלמה תאז
 וכוד תא ושב לכ תיחשה יכ ומכ ויכרד שקעמו (ט) : דצל הטונ
 םיטפוש) םהב עדויו םעטמ הקליו תחשי ,עַדָי ,(ב"י ה תישארב)
 תצירק ינוצר ,םירקמה ינש .וב .תבצע ןתי ןיע ץרוק (י) : (ויט 'ח
 תדמ אוה ןיעה תוצירק יכ עודיו ,םינוציח םהו ,םיתפש תוליואו ןיעה
 ".טבלי  .ומצעל .תבצע ןתי .ליכר ךלוהה אוה םיתפש ליואו ,יאמרה
 רוקמ אוה קידצ יפ םעטה .םייח רוקמ (6י) : חספה ןכ יכ ,תחשי

 איהש םיעשפ לכ לע םעטהו (י) : םש םייח היהת וא ,םייח םימ
 אצמת ןובנ יתפשב (ני) :הבהא הסכת ,םיאנושה ןיב םינדמ ררועת
 רסח ךפה (*הזמ רסחה הנהו ,ןוכנל ינוצר ,ול ןיזאמה לצא .המכח
 ליכשמה יכ םעטהו ,קפס ילב בל םכח אוה ןובנל ןיזאמה יכ ,בל
 .טבשל ךרטצי כל רפח לבא ןובנה ונחיכוי רשאכ םירבדב רפוי
 . םימכח (וט--לי) : (ש" ט"כ) דבע רסוי אל םירבדב םעטכ ,ותוכהל
 רומת דגנתמל בייחמה חקי םכחה יכ ךל יתרכז רבכ .תעד ונפצי
 דגנתמה בייחמ חקל רשאמו ,דנגתמהמ בייוחמה םעפו ,דגנתמה
 תאטהה יכ ,תאטחל עשר תאובת םייחל קידצ תלָעּפ : רמא ,ותרומת
 תוקתו החמש קידצ תלחות ןכו ,םייחל וכפה אוהש ,תומל בייחמ
 המו ,החמשל וכפה אוהש ,הנאדל בייחמ דובאה יכ ,דבאת םיעשר
 'גו ער ישרוח בלב המרמ : ורמא ותרומת דגנתמהמ בייוחמח הקלש
 רבד ןכו ,המרמל תדגנתמה הנומאהמ בייוחמ החמשה יכ ('כ .ביי)
 תשובהו שואיבה יכ ('ה ,ע'י) ריפחיו שיאבי עשרו קידצ אנשי רקש

 .('ג 'ב תישארב) עיבארה ןושל (1
 .'יקידצ שארל, דונגה ל'ר (:
 וינרת ןילרב ,ניקס תואצות םישרשה רפסב ,חאננ ןב הנוי 'ר אוה (

 .939 דצ
 .המכח אצמי ימ רתסנה .ליר (+
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 לעפה תילכת רוכזי םימעפו ,םדוקל דגנתמה רקשה תבהאמ םיבייוחמ
 ראבאש מכ .תרכת תוכפהת ןושלו :ורמאל ול דננתמה דחאה
 : ךפיה.. ורמא היה יתעד יפל ,הבורק התהמ : ורמא הזכו ,ומוקמב
 ,ובלב תודוסה ריתסיו תעדה םילעי םכחה יכ םעטהו ,תעד ונפצי
 רישע ןוה (וט) :ול הבורק התחמה ןכל ,םהב רבדיו םלגי ליואה לבא
 רובעב יכ  ,יתמאו  לודג רשוע לאה ךרשעי ,יחא עד .וזע תירק
 היהי אל יכ םגו ,םדאה יכרצ תומילש ןהונ ,תינוממה רשועה תויה
 ,ןוממה תניחבב רישע אוה ןכ םא אלא םלועה יניעב דבכנ םדאה
 רגב '(509) תקולח היה םא יכ דועו ,המכחח לע םשה הז וליאשה

 ינועהו ,המכחה לע םדוקב רמאנ ותויהל יואר ,םתסב תומילשה רשועה
 ותלוזו ,ימינפ אוה יכ ,רומגה תומילשה איה המכחה יכ ,תולכסה לע
 תעדב אלא ינע ןיא :ל'ז םרמאכ ,רומגה ןורסח אוה תולכסהו ,ינוציח
 ג'י) = רסומ ערופ ןולקו שר : רמאו הז המלש רואיבו (,א'פ  םירדנ)
 תודמה יתש היהי ,ןוממה רשועמ רמאמה הזב רבוד םא הנהו (ח"י
 םנממ לע ונעשי רשא ,םילכסח ןומה אוהו ,תחא הכל הלאה
 באכמ ותומיש רע וגארי םהמ דקפי רשאכו ,םזע תירקל והובשחיו
 שרהמו ילכשה רשועהמ ונינע סאו :ויוחא אבה ול ךמס ןכלו ,בל
 ,םדוקל םעט תעתנ היהו ,תמאה דיע החנה הז היהי ,ול דגנתמה
 ,רישעה יכ ,המלש ירבדמ היאר איכא דועו ,םינוכנ םינפה ינשו
 .תאטחל עשר תאובת (וט) : ליסכ אוה ,ןומהב רישע ארקנה ,ינוצר
 הזו .תאטחל :(לולכאי ויללעמ ירפ יכ- :םעטכ ,תלָעּפ ומכ תאובת
 תויה רוכבעב .רסומ רמוש םייחל הרא (י) : טלחומב תומל והאיבי
 יכ םעטהו ,םייחל רמא ,םירומגה םייחה אוהש תמאל הרשיה רסומה
 ומכ .העתמ :םייחה םוקמב והגיהני חרא (%. . . . רומה רמוש
 :("ט 'ד  םירבד) ןותחשת :ומכ אבו ,וחרא העתמ ומעט וא ,לקה
 יכ  ,ןינעהו ,רקש יתפש לעב ,ומעט .רקש יתפש האנש הסכמ (חי)

 בלו בלב :ורמאכ בהוא וירבדב ומצע האריו ותאנש הסכמ ןוא שיא
 אוה ,םוסריפב ותאנש הארמו .הבד איצומו :('ג ב"י םילהת) ורבדי
 ינש הנהו ,ןמזה ךופהי ךיא עדי אלו וריבחל זב ותויה רובעב ,ליסכ
 .עשפ לדחי אל םירבד בלב (טי) : שירחי תונובת שיאו ,ער הלא

 .ןוכל יתלוכו אלו ,שטשוטמ ('
 .'י .'ג היעשי ,םהיללעמ ירפ (
 ..ךורדי, ליצ ילואו תחא הבית הקחמנ (
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 יובר תגלפה ,דחאה ,תומכה דצמ רובידכ םינימ ינש  הזב דסי
 ןושארה ןימה יכ ללכב רמאו ,ירמגל רובדהמ ענמהה ,דחאהו ,םירבדה
 :ורמא אוהו ינשה ןימהו ,היהיש ןינע הזיאב האיגשמ טלמי אל
 רחכנ ףסכ (כ) :(!תועת דצמ םעטהו ,ליכשמ .אוה ויתפש ךשוח

 עדויה אוהו ,םימדוקה םינימה ינש ןיב יעצמאה ,םעטה .קירצ ןושל
 הז יכ הנוכהו ,שחל ןובנ ארקנ הזו ,תורצק תולמב לודג ןינע רבדל
 לכוי רבדל ביטייש ימ יכ הלילח :םכחה רמאו ,הקיתשהמ בוט ןימה
 תשלשכ :ומכ בודק לבא ןוימדל ףיכה ןיא .טעמכ :בימהלו קותשל
 בש) המא םיפלאכ :רבדה תתמאל וא ,('נ 'ז עשוהי) שיא םיפלא
 קדצ יתפש (פכ) :םיגוס ולכ יכ ףסכמ יב שי טעמ םעטהו ,('ד ינ
 :וכפהב רמא ןכל ,ןוזינה תדמעמ היערהו .(אצ העורמ ,םיבר וערי
 ךרד לע רשועה המ ראב הזב .רישעת איה .י"י תכרב (נכ) : ותומי
 ,לודג רישע הלעב יכ המכחה אוהו י"י תכרב אוה יכ ,רמאו ,תמאה
 .רשאמ ,ףיסוי םעמו .המע בצע ףיסוי אל יכ ,רשועה הז תלעמ רכזו
 חבש הנהו ,םינוימד םהש ,םיבר םירבד לע בצעתה והנקש םדוק
 םושב ןובצע והגישי אלו דימת חמוש הלעבשב ,דככנה רשועה הז
 ונממ דספנ יתלב ,וילעבל דימתמ ודבל רשועה הז רשאמ הזו ,םינפ
 קוחשכ (נכ) :םירבדה ןמ רבדל הגאדה וילעבמ קיחרמ ותויה רע
 רובעב תרשת ,החמשה היה הנינע םא הלמה תאז .המז תושע ליסכל
 היהיו (5ןכ תרשמ התלוז היהי ,ףיכה הרותש ומכ ,געל הנינע םאו ,םיתש
 .שומשל ללכ .המז :שירחי ןכמהו ,ןוכנה אוה הזו ,קוחשל ךפה המכח ןכ םא
 ,םעטהו ,לעופה לא ךומס .ונאובת איה עשר תרוגמ (דכ) : תומסרופב
 רוי אוהש המ וחרכ לעב עשרל עיגי | ,ורכז .םדקש המ תבסב יכ
 לכל ןתונה .ןתי :ותלוז אל וב ץפח אוהש המ קידצל עיניו ,וינפמ
 עשר יכ (*איבמל עשרב זמר אלו ,הלעתי םשה :אוהו  ,ול שרוד
 רובעכ ןכל םעטהו .עשר ןיאו הפוס רובעב (סכ) :םינפ תרתסהב
 ץמוחכ (וכ) : םואתפ אוהש הפוס תרובעל עשרה דוכא המד הנהו ,הפוס
 ךרד לע רשא ,דחאה ,םינימ ינש ,תולכסהש ךל יתרמא רבכ ,םינשל
 ינשה ןימהו ,עשר ארקנ הז לעבו ,תמאה רתוסב ןימאה אוהו ,ןטק
 עשרה יכ רמאש רובעב הנהו ,לצע ארקנ וילעבו ,ררעה ךרד לע רשא:

 .'תועט, ילואו שטשוטמ (י
 .('נ גימ תישארב) .ןאצ העור :ןמ .ליר ילוא \:
 .ינו המכח ןכ ליר 6-
 .רתסנ ןושלב ונאובת רמאש המ, .ליר (+
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 ומכ .,תיחשמ אוה יכ ראבו ,לצעה היהי ןכ ומכ יכ ,רמא ,רהמ דבאי
 ,חלושב תלכשמה שפנה ראתו ,םיניעל ןשעהו םי:של ץמוחה תיחשיש
 ןמ רתוי .םימי ףיסות י"" תארי (זכ) :בומל האצוי התאמ יכ
 ,(?יד וב שיש המ הזב ונראב רבכו ,דבכנה םשה רכז ןכל ,בוצקה
 .םיקירצ תלחות (סכ) :עשר תרוגמ :םדקש המ םע ךשמנ הז לכו
 עיגי יכ רמול םדקש רובעב הנהו ,ךפהה בויחמ ,דבאת םיעשר תוקתו
 אל יכ רמול בש ,וב חמשי אלו ץופחי אלש המ הערה ןמ עשרל
 המ תבס הז .י"י ךרד םתל זעמ (טכ) : ץופחיש רבד הבוטהמ ול עיגי
 :םעטכ הזו ,םינש רובעב תרשמ .י"י ךרד : םתה ילעבל .םתל :םדקש
 קירצ (6) : לודג דוס אוהו (" ד" .עשיה) 'וגו יי יכרד םירשי יכ

 ןמ ןימה הז תילכת יכ ,ראב הנהו .קירצ ןכל םעטה .טומי לב םלועל
 והוטילחי עשרה יכ .הפוס רובעכ :וילע ול םדקש המ תילכתכ עשרה
 .בוני : (?) ןינע תלחתה הז  .קירצ יפ (5ל) : תולכסה ינימ ינש לע
 וכפהב היהי ןכל ,הלגתי ,וגינעו ,ןושלה ירפ רובדה יכ ,הבונת םעטכ
 תרכת : כ'א ורמא היהו ,תוכופהת עשר ןושלו :יואר היה יכ ,ןורפח
 ןוערי קירצ יתפש (כ5) : וכפה תילכת רכז אל םאו ,ותילכת רואיב

 ןוצר רבדי םג .יכ רמא ,המכח רבדי םכחה יכ ול םדקש רובעב .ןוצר
 םילהת) והעדתו שונא המ : ןיינעמ | ,וחינשי . ,ןועדי = : יכ- ,ויעמוש
 ,ודמעמ ישנא ןוצר לא ורבדב חינשי םכחה יכ הזב הנוכהו ,('ג דימק
 ,והוקיזיש :האריו ויעמוש הב וצרי אל םא ,המכח רבדי אל | ןכלו
 תולכס רבדיש רשפאו .('ט ג'כ) רבדת לא ליסכ ינזאב :םעטכ
 תוכופהת רבדמ אוהש ימ ליסכ אוהש ומכ םלואו ,םהל בוהא ותויהל
 םיאנתב דבלבו | ,ויעמוש ןוצר ךפה רבדמה ליסכ אוה ןכ  ,המכחב
 .ונרמא רשא

 יכ ,תומכחה דומלב םיליחתטה ןמ םיבר ועטי הזב יכ .יחא עדו
 יניעב ןח אוצמל ןורתי המו : ורמאיו ,םילכסה ןומהב ורנתיו םבבל םחנ
 הנהו ,םתוא םיסיעכמ םירבד םהינפב ורבדיו ,םהלו ונל המו ,םירועה
 בוהא היהיש ךרדב גהנתהל תערה םלש םדא לכל יואר יכ ,ונעדוה
 תאז המסרפתה ושאכ םלואו ,וכלב הרומש ותנומא תויה דע ,לכל
 בלב יוארה הרימש ובזע ,םיבר םימי הילע ודקשו ,ונתמואב המדקהה
 טלחומב ותוא ורזנו רבדה טשפתנש דע ,לכל ביהא תויהל וקיזחהו
 ןמ םיברש ,הזמ הטינהש דע  ,ויתודמבו שיאה תלועפב הניחב תלוזב

 :יב ..'ג השרפ ליעל (:
*9 
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 ימעו םישנה והונניש ועמשי רשאכ ,שיאה תותיחפב ורזגי םישנאה
 .לודג םכח הנונמה הז תויה ושפאו ,ץראה

 ,םירמואה דצמ רבדה וב ראותי אל תמאה יכ ,ער ,ינועמש ןכל
 המ יפל 5 אצמי רשא אוהש תמאה רדג םלואו ,וכסהב ןכ םגו
 קזחי אל ןכלו ,הזל דגנתמ בזוכה רדגו ,לכשה ןמ ץוח וילע אוהש
 ,וילע םלועה לכ קולחב שילחי אלו ,וילע םלועה לכ תודוהב תמאה
 קר ? תועדה תנבהכו דומלב ליחתמה רענה ךל תושעל המ ,ןכ םא
 עדמה הנושאר ןיבת ,תועדה ןמ העדב טלחומב  ןימאת םרמש
 תא ןיבת ןיב ,הזב תלשמש רהאו ,רקשהו תמאה ןוחבל ,ךעידומה
 תַמָאִת רשא םא יכ ,רבד לכל ןימאמ יתפ היהת אלו ךינפל רשא
 ןמ םיבו לבא ,תפומ וילע אבוש רשפאש המ ,תפומב ךלצא
 וא ,יוצר ךהאמ דומלה תלחתב ,הלבקב םתחקל ךל יואר תועדה
 םיבר םירבדו תפומב ָךְל ראבתיו ,ךתירחאב םכחת דע ,םיוצר םיברמ
 ךתויה םע הנהו | .תפומ םהילע רשפא יא :יכ ,הלבקב (?) ('חקת

 ,רבד לכל םיגימאמה םיאתפה ןיממ היהת אל ,תדבכנה המכסהה תאזב
 הלעי רשאכ ןויעה תלהתב םירפוכה םירהמנה ,ינשה ןיממ היהת אלו
 : ךרושאל ןיבמ םורע ,תעדה בשוימ ,םלש היהת לבא ,םחור לע

 םא ןומהה ירבדל שוחל ךל הער ןיא ,הלעמה תאזל ךעיגה רחאו
 הדובעב יכ .הזו ,םהילע ךוחבשי םא חומשל אלו ,ךיתולועפ לע דיש
 . תלוזו ,ותיב תונבו והדש שורחכ ,םדאה ןמ ךתלוז םע דובעת רשא
 ,ויניעב בוטה תושעל ךל יואר ,ותכאלמ תושעל ךוחלשי רשאמ הז
 ןכ ומכ ךל יואר ,ךארוב לא דובעת רשאכ ןכו ,ךתוא ערופ אוה יכ
 ךל םלשל ךתכאלמ לעב אוה ןמאנו  ויניעב רשיהו בוטה תושעל
 ,ויניעב הרשי 'תי אוהו ךתלועפ תיננל םלועה לכ םיכסי םאו ו
 כומ אל 'תי וינפלו ,החבשל םלועה לכ םיכסי םאו = ,ךל קיזי ה
 ינאו ,ךל תמכה ,תמכח םא ,ךל ונתי המ ,השוע התא רשא רבדה
 : ויכרדכ שיאל תתל תוילכ ןחובו כל רקוח י"י

 ףא ,המכחל ךתקושת שא תוברחל םינפ םושב יואר ןיא ןכל
 בשוי התא רשא םעה יובד רובעב ,הל ךתכהא םוח שילחהל אל
 לכאמה חכשי אל שיאה יכ  ,ךתוא ו ולכוי אל םה יכ ,וברקב
 שבד ףוצו ,שפנה ילוח םה יכ ףאו ,ול םעטי וכח ןכ םא אלא ,בומה
 5 קותמו קותמל רמ םיִמְשו .שורו הנעלכ רמ ומעטי ךירמא

 .הלבקב יקר. סיצ ילוא |.
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 םכחה רישר ןכא יכ ,ךדבל ךל ןינעה הז תויה בושחת לאו
 םימישמ | ויהו ,הישרודרו המכחה ישנא םיסאומ ויה ונמזב יכ  :רופימ
 .םירפוכל םתיא

 ישנא בורמ הננתנ רשא ,היע וניבר השממ רתוי םלש ךניא אלהו
 הארש רחא ,ותשאמ ותשירפ לע םישנהמ רתויו ,ויתולועפ לע ורוד
 : (1ייע םיכסה םשהו ,היוצר ותנוכ התיה קפס ילב רשא ,זא והקיזי אלש

 ,םידיחי םיבוטהו ,לכס אוה םעה ןמ לודגה קלחה יכ .רוע עדו
 (א"י דו םילהת) בוט השוע ןיא :אוה רמא דוד ןמזב הארת אלה
 היהו ביבפב םהל םשה חינה רשא המלש ימיב םג ,טעומה תנלפהל
 ףלאמ דחא שיא :אוה רמא ,םשה תא רובעל לודג יאנפ םהל
 קוחרש ,תאז ונצראבו הז ונינמזב ןכש לכ | ,(היכ 'ז תלהק) יתאצמ
 הזה רבדה תמאתנש רובעבו ,הברהמ דהא םכה ונילצא אוצמל דאמ

 דוחיה לע םהל ללוכה םשה וקיתעה  ,םילכס ונינומה בורש  ,יניצר
 קלחהמו םעה ללכמ אוה יכ ,רמולכ ,ץראה םע :ותוא וארקו לכסה
 םידיחיה רחא לבא  ,םיבר ירחא ךשמהל ךל יואר ןיא ןכל  ,לודנה
 .ארוק םשה רשא םידירשה

 אלו ,םםיעכת לבל ךתלוכי לכבו ךשפנל דואמ רהזה םלואו
 תוהכות ךרד לע אלא ,םהילא רבדת רשאכ םנויסח םהל הארת
 היהי אלש המ  ,ינוצר  ,םהישעמ תצקב םהילא המדתתו ,הבהאו

 רע ,םהילבה ינינעב סהירבדל הדותו ,םהמע קחשתו ךשפנל קזיו
 ,ןייעמ התאש המ תלוזב ןייעמ םהמ שי .םאו ,םהמ דחאכ ךובשחיש
 .תלצה ךשפנ תא התאו ,ךורזעיו ךוכהאי הזבו ,וירבדב ברעתה

 הרקש המ ךל רפסא .הרמה תאז ןוכנ לע יחא דומעת עמלו
 ,לודג ץראה םע כ'ג היה ,ישפנ יהו ,לודג רישע תמ דחא םעפ יל
 םיבשוי ינפלו וניתב התפ לע ןעשנ יתייה ינאו ,ונילא הייומשה העיגהו
 ועמש רשאכו ,ריעה יבוט העבש ויהו ,חומ ירסח ונמעמ םישנא העבש
 ונרבש םיכ לודג : רמאו והיפ תא דהאה התפו ,ולהכנ דבכנה הז תומ
 רש :רמא ינשה תא םג יינלְלָלִש לודגה רישעה תמש ונל אג יוא
 דחא םוי יבל תא יתובטה דואמ המ ,יהא יוה  ,לארשימ לפנ לודגו
 רע תויבח השמחמ יל התפו תומוטפ תולגגות השע ,ותיבב ומע
 ובוט הט :רמא ישילשה תא םג .ןייה ןמ םירוכש אוהו ינא ונייהש
 ,םישנא תואמ השמחכ ןמיז ,לודגה ונב תנותח תעב ןוקיתש תודועסה

 .ביס תומבי (:
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 םילכמ םילכו ,םינמשו תונכ ,םימשב ינימו םילישבת השמחמ םהל ןתנו
 והומכ דוע היהי אל :וירחא יעיברה רמא .והומכ עמשנ אל ,םינוש
 ןמש ופונ ,םייהה לכמ הובג הלעמלו ומכשמ היה הנה ,םלש שיא
 תפוח לכב ללפתמ ,ברע ולוק ,םיניע הפי םע ינומדא ,הבע וראוצו
 תוולהל עדוי ,והומכ ןובנו םכח ןיא :יישימחה רמא .םילודגהמ םינתח
 זירז - ,ןינקו רכמ לכב יקב  ,הרוחס ינימ לכב ןיבמ  ,ויתובוח שוגנלו
 ל תעבו ,ובל בכש אל הלילב םג ,ותיב יקסעב ריהמ ותכאלמב
 - לא ילכמ קירמו הרעמו אלממ ומצעב אוהו  ,ותנש  הרדנ
 ויריעב תא אוח ןעוט ,וימימ החמש האר אל ,ריצקב ותחמש האר אלש
 הז תטכח וארו וטיבה ,יששה רמא  .ויפתכ לע ויתומולא אשונ םג
 הנה ,ותומ עגר דע ולכש דספנ אלו ,וניע התהכ אל ךיאו ,דבכנה
 םויה ורכש םא םתוא לאשו וינבל ארק ותריטפ תעשב יכ יל רופיס
 תומי ךיא !םימש יא | ,ויתורשו וימרכל  ,םיבגויו םימרוכ םילעופ
 ! הזכ שיא

 םשה הבאי ,יבצעת יחא אנ לא :םתוא םחנל יעיבשה רבדיו
 דבכנה הז - גואדל יואר ןיאו  ,והומכ ונתירחא יהת ןכש וימחרב
 לכ םיאלמ םיתב חינהו ,תמש ותומב חמשש ול יואר קפס ילב לבא
 תיאושנ ויתונבו ,םישנ םהל וחקל רבכ ויגבו  ,בורל בהזו ףסכ ,בומ
 .ותומ תעב 0 ביבס האר םלוכ תאו ,םישנאל

 .הקעצ יבל תמהנמ יתקעצ ,הלא םהירבד לכ ומילשה רשאכו
 לכנ תומ לע ,יבבלב ןוניו .הבאד יניע יכ ובשח םהו  ,הרמו הלודג
 יתאבו םהילעמ 'תוכס  ,תוכבל וליחתהו יתקעצל ולעפתהו ,אוהה
 ישפנ תא יתחבשו ,תמאה יתעד לע ,ימצעב הרזפתה יתקחצו הרדחה
 .לבסה לע

 יתנחבש רובעב םתולכסב םתבזעו םתועטב םתחנה יכ ,יחא האר
 ןכל ,יתוא אונש דוע ופיפוי לבא ,ולכקי אל םחיכוא ל יכ ,םהמ
 והענמת אל ,תוחכותה ולבקיש הארת רשאכ לבא ,הזב (!ךשמה יחא
 ,רודסה דספה לע הגאדה םצועו בלה תגלפה יכ הארת אלה ,םהמ
 ינב חיכוהל ונאיכנל איכה ,םיטלשה תולדתשה רדספי ודיספהב רשא
 + הוצטה אב ןכל  ,הימריב שרופמש ומכ תוקיצמה ולבסש דע םרוד
 האמ וליפא הלכקב ראבתהו זי .ט"י ארקיו) ךתיטע :תא חכות חכוה
 ,(.איל טיב) םימעפ

 ,תזב נהנתה (1
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 ךיתיוצ רשא לככ השעו שלשו הנש ,ירבד ןבה ,ינב התאו
 .םדאו םיהלא יניעב בוט לכשו ןח אצמתו

 .אי השרפ

 קידצ יתפש :םדקש רובעב ."י תבעות המרמ ינזאמ (3---9)
 םיהלא םע בוט תויהל ונרמאש ומכ ,וב הנוכה התיה רשא ןוצר ןועדי
 לע תווצל .ןושארה ,וירחא םיכשמנה םיקופפה ינש ול ךמס ,םישנאו
 תווצל .ינשהו ,הנומאב ןומהה םע אוהש וינינקו ותריכמ היהישו רשיי
 תולפשהו הנומאה יכ ראובמו ,הואגה אוה ןורז יכ ,חורה תולפש לע
 סכחה רדג רבכו ,םעה לכ לצא בהאנ שיאה תויהל תובווק תוכס
 .המכחהו הונעה :אוהש תועינצה

 ,ינוצר ,וגוס רובעב ,ןוהה ךפה הקדצ רמא .ןוה ליעוי אל (5)
 .עשר תורצוא וליעוי אל :ורמא ומכ הזו ,ןוהל גוס עשרהש

 (*וכפה ומכ ,ךומס תוהבו .םידגוב תוהבו : םירשי תקדצ (ו)

 עשר ךפיה םימת יכ ,ךיתעדוה רבכו ,םתוהב ודכלי םידגובה יכ םעטהו
 .םינוא תלחותו .עשר םדא תומב (ז) :'72 הלאו ,דנוב ךפה רשיו
 עשרל זמר .והער תיחשי ףנח הפב (ט) : (ךוא םא : תרזגמ םילעוס
 וקיזהמ לצני םכחה לבא ,וירמא קלחב והער תיחשי עשרה יכ םעטהי
 :(ה"כ ו"כ) ןמאת לא : ורמאכ ובל בֶרִה יכ ריכי רשאמ ,ולכשבו ותעדב
 .בל רפח והערל זב (ני) : םדקש המל םעט הז .םירשי תכרבב (פי)
 : (לותימע רבג ,והער ןכ םא ,ךפהתי אלו ,בייחמ רדסב םדוקה היה
 הלמה .םע  לופי תולְבחת ןיאב (די) :זבה והז .ליכו ךלוה (ני)
 קפפ ילב הז אבו ,םא ומכ המעט יכ ,םדוקה אוה ת"יב הב הרשקנש
 ,תולבחת םש םאו ,םע לופי תולבחת ןיא םא :ונינעו ,יאנתה דצ לע
 לבא ,דיחי שיא םג הנוכהו ,םע עשוי ,ץעוי בורמ ואצמי רשא םהו
 דוגנ הש יכ הנהו .הלודג הכשחמ ךירצ ותגיהלש רובעב ,םע רכז
 ,הצעה ליעות אלש הליפנ ןימ שי תמאבו ,ךשמנה דוגנ דילוהו םדוקה
 .ןימה הז ומכב הנה רבד אל המלש לבא ,וילעב תא עשר טלמי אלו

 תובשחמ בושחל םדאה בלב לכש 'תי םשה עטנ יכ ,יחא עדו

 .םירשי תקדצ (+
 .דח א"י בויאל :ותנוכ ילוא (?
 יכ ול .המודה ,והער ןיניעב םג סאמנו הזבנ אוה בל דסחה ליר (

 .והער הזבמ בל רטחהש םישרפמה לככ אלו ליכר ךלוהה אוה זבה הז
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 לכב ונרמש אושל  ,הז ילולו ,וצפח לא עיגהל םינוש םינינע תושעלו
 בושחל ונבל בכש אל הלילב םג ,ונמצע עגינ קירלו ,יוארה ןויעה רבד
 אלש ימ קוחכ ,םינש יפלא תרשע רבדב בשחש ימ קוח היהו ,ונכרד
 םלכ םירבדה ויה ולאו ,םיליסכה ןמ םכחל ןורתי ןיאו ,ללכ וב בשח
 רבכו ,ומצעב ראובמ ,הז לוטב ללכבו .שנועהו לומגה לטב םייחרכה
 יכו ,תוזירזהו הבשחמה תלעות תמַאל וטסירא לודגה םכחה ךיראה
 ,וילע ואובי םיבר םיקזנ וילעמ החדיש רשפא ותמכחבו ותזירזב םדאה
 רבדל ןימאת לא :ונושל הזו ('ירפפמ דחאב וירבד ואבש ומכ
 ,תדספנ הנומא תנתונו ,תבזוכ םיבכוכה תפכחש ונימאי רשא םיאתפה
 תאזה המכחב העודיה תמדקהש רמוא ינא לבא ,ןכ רבדה ןיא יכ
 רומשי ,וילע רזננש הממ לצני אל םדאהש יפ לע ףאש הזו ,היואר
 םדאה לועפיש ומכ ,ותלכי יפכ וילעמ םיערואמה החדיו ,רתוי ומצע
 ,םיצעה-תונמזהו ,ול רתס תויהל םיצעה ץוכקב הזו ,רוקה וילעמ תוחדל
 ץיקח ומ םוח ןכו ,רוקה קזנ תוחדל ידכ ,הז תלוזו רמצה ישובלמו
 המהלמה תעבו ,רבה תפיסאב תרוצבה ינשב ןכו ,םיררקמח םירבדב
 םיערואמה םישנאה ועדישכ יכ ,דחא רבד דוע שיו ,הנממ הסונמב
 םדוק וילא ןנחתהל ומדקישב ,םשה תרזג יחדיש רשפא ,םתויה םדוק
 םהילעמ קלסל םיהלאל וללפתיו םירחא ובישיו הבושתב ובושיו ,האוב
 | .וירבד הנה דע ,ונממ םידהפתמש המ

 רמא הז ומכ הנהו ,הב םיקיזחמהו היערשמ תרות תעד כ'ג הזו
 רמאנש ,והילא דעהו (חיי ז*י הימרי) גאדי אל תרוצב תנשבו : איבנה
 קדקדמה ושריפ םאו ('ד זי א'ס) ךלכלכל יתיוצ .םיברועה תאו :וב
 הכז ףסוי תקרצב ןכ םגו ,ןימאמה והשרפיש המ תלוז ןינעב .('לודגה
 : ותיבו בקעי םג ,בערב תמ אלש :אוה

 יכ ,הרומעו םורס תכפחמב וטסירא רכוש ןינעה הז ראובמ םג
 אל ,ריעו ריע לכב וא םללכב םא םישנא הרשע םש ואצמנ ולא

 י"כ "תודופה דוס, רפסב תואב תוא הלא וירבד ואצמנ (:
 ברה דובכ רובע םתקתעה רשא אז. 417 ןעכנימ ייכו אצ 6 דרפסקא

 .ןדנאל .וחה רטסאנ רטקדה םכחה
 ןילרב כ"צקמ תזאצות םישרשה רפסב היאננ ןב הנוי יר אוה (

 יתיוצ םיברועה תאו הזה ןינעה תויתל רשפאו : ליוו .348 דצ וינרת
 :רמא לבא ,אוהה םוקמה ילודנ ,םידבכנהו םילודנה רמולכ ,םש ךלכלכל
 תלוז ןינע, אוה הזה סכחה יניעב םאו .ליכע זיע סחור תא ריעָהש ,יתיוצ
 .ותנומאו ותקדצ ונתי הסה "[יטאמה והשרפיש הס
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 ,םימשה ןמ םשה שאמ םש רכג ושא םוחב איהה ץראה התחשנ
 היה. וינתח  יניעב םג יכ ,םהיניב עמוש ול היה אל ודבל טול יכ
 םיגיעלמ ויהש ןכש לכ ,הזה םוקמה ןמ ואצ :םהל רמא רשאכ קחצמכ
 הז ילולו ,בל לכב םשה לא ובוש :םהל רמא ולא ,םעה לכ וילע
 לע םחרמ היה םיקידצ הרשע םש ויה םא לבא ,םכתא םשה תיחשי
 דועו (?) ותקדצב טול לע םחוש ומכ ודבא אלו םתקדצב םעה
 ירבדל .וניתובָא ונימאה ול יכ הארת אלה ,הושעה םעט ראבא
 היערמ יכ .,הלוגב לארשי ךלה אלו ,םילשורי הברחנ אל םיחיכומה
 תת יתלבלו ,םהה תומואה לכ שרשל םתוצל שלשו הש" הלחתמ
 תומ ירחא םהו ,שקומל םהל ויהי יכ ,איהה ץראה לכב הנחת םהל
 תויהל וקיפסהו םצראב תבשל םתצב והינה לבא ,ושע ןכ אל עשוהי
 םהישעממ ודמלו ,סהב ונתחתה םמע םתבש רוכעבו ,סמל םהל
 תורוצה ראשו ,םילעבה ודבעו ארונהו דבכנה םשה תא ובזעו" ,םיערה
 ,ללכ ארובה ןמ ועדי אלו ועמטנו ועקשנש דע םהה םיוגה תוקחכ
 םֶליִצִי םהל םיוחתשמו םהה תורוצה םידבוע םתויהב יכ ,םיבשוה וזהו
 אלו ,('םיאתפ לכמ םיאתפ רתוי ויהש דע ,כ"כ וחדוהו ,םהיביואמ

 אוב תעב םגו ,המחלמה תולכחתבו סצרא םויקב ללכ םילדתשמ ויה
 לבא ,ותא םחלהל וילא םיאצוי ויה אל ,םחלהל םהירעשב יואו רצ
 ,ךרבתי םשה לא אלו ,ללפתהל םהיתבעותו ,םהימלצ תיבל זא וכלה
 ראוכמו ,(ב"י 'ט היעשי) והכמ דע בש אל םעהו : איבנה רמאש ומכו
 רתוי  ועקשנ בר ןמז וירחא ףאו ,והילא "מיב לעבה ןינעב םתילכס
 עוו האר רשאכ דואמ הימרי םצעתה ןכלו ,םיוגה ילבהב דוע
 םהל רֶמולְו םחיכוהל | ,םייח \ םימ רוקמ םשה תא םבזעו ,םהיללעמ
 דיתע יכ  ,ויתוקחבו ויכרדב תכלל ויתוצמ ,ושעישו וילא ובושיש
 םככל לכב םשה לא ונושי םאו ,םהילע רוצלו םחלהל רצנדכובנ
 רמא ביואה אובב האר רשאכ ףוסבו ,הערל םהב עגי אלו קיזי אל
 םגו זי ח"ל הימרי) יגו לכב ךלמ ירש לא אצת אצי םא :ךלמהל
 בוש םא :ראשנה סעהל רמא ,םבור ובשנו םילשורי השככנש רהא
 אלו םפרע ושקה םה לבא (י ב'מ םש) יוגו תאזה ץיראב בשת
 אל ולוקל םלכ ועמש ולו ,ץראה תא וחינהו ורזפתנו וכלהו ,ועמש
 .וניתובא ץראו וניתמדא לעמ ונילג אלו ,םילשורי ריעה הפרשנ

 ,יוארה לא חינשהו ,תולובחתב תולדתשהה תויה כושהת לאו

 .זע לדנמב ,ליחסר ץילמה רמאי "יתפ םיאתפ לכמ, ('
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 ,ןכ רבדה ןיא ,אוה ךרבתי םשב ןוחטבה תשלוחמו הנומאה ןורסחמ
 הארת אלה ,םיעשר תולובחת אל ,םדאה תולובחתב ךרבתי ונוצר לבא
 הערפ רמאו .'וגו ונחיו ובשיו לארשי ינב לא רבד :'תי אוה רמא
 עשוהי האשע קלמע תומחלמ ,האר םג .(ינ 'ב ד" תומש) 'וגו "נבל
 קלמע רבגו ודי חיני רשאכו הלפתב דמע אוה לבא ,השמ אל ודבל
 ('איהה המואה תמאבו השמ ןאשע תומחלמה ראשו (א"י "י םש)
 רשא תא רוכז :השמ רמא רשאכ ,םמע זא םחלהל הבשחמ הקימעה
 הולש רחא ,רבדמה רוד ,האר םג | ,(ז'ו ה'כ םירבד) קלמע ךל השע
 יי ןיא יכ ולעת לא :השמ םהל רמא ,םנועמ ודותהש םילגרמה
 ןכ לע יכ :רמאש המ הבסה הז התיהו (ב"מ ד"י רבדמב) םכברקב
 ,המילש םתבושת התיה אל ילואו (ג'מ קוספ םש) י"י ירחאמ םתבש
 ןכע םרח רובעב ,הארת םג ,זא םהל חולסל םשה הצו אל וא
 היה אל יכ ,יע יבשוי ינפל לארשימ שיא (?) םיפלא השלש ופגנ
 עשוהי) םכמע תויהל ףיסוא אל :'תי אוה .רמא רשאכו ,םמע םשה
 םעה לכ תחקל עשוהיל םשה הוצ ,ותיב לכו ןכע תמש רחאלו ,(ב"י '
 .םוחה דמשנש רובעב וחילצת זאו ברוא ךל םיש :ול רמא םג ,המחלמל
 תופקהה ינימ לכב והירי תמחלמב עשוהי תולדתשה האר םג ,םברקמ
 'תי םשה ול רמא ןועדג ,האר םג ,םשה תוצמב השע רשא תועורתהו
 םע אוהוי (ז ז םיטפוש) םישנא תואמ שלשב ודיב ןידמ תא ןתיש
 ,םיתשלפ תומחלמב האר םג ,םיריפלו םידכו ,םדיב תורפוש ןתנ ,הז
 < .("כ 'ה ב"ש) םהירחאמ בפה הלעת אל : והנעו ,םשהב דוד לאש

 ,םיירשפא םירבדה תצק תויהל ,הלאה תויארה לכ יתאבה הנה
 הז ,הנומא ינטקמ וניאשו ,תויוארה תלועפ י"ע ,רזגנה החדיש רשפאו
 םשהב ונוחטב תויה םע ,תולדתשהב וחרא רצונו וכרד בשחמה
 .(:ח" ףד ז"ע) אמעטב ילימ אנימא אנא :םכחח רמא ןכלו ,ךרבתי

 וילע אובל ןכומה קזנה ןמ לצני וא םדאה עשויש רשפא םגו
 רמוש :רמא ןכל  ,ךרבתי ונוצר יפכ לכה ,ונממ תולובחתה תלוזב
 ,(נ"כ א'כ) .ושפנ תורצמ רמוש ונושלו ויפ

 וא ,םדאה .תולדתשהו תולובחתב םשה ץפח המל לואשל ןיאו
 אלו םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ :רמאנ הז לע ,םהילע הוצי המל
 קזנה ןמ םדאה לצני םעפ ןכל ('ח הינ היעשי) יכרד םכיכרד
 ודוסו ,ךרבתי םשה ןוצר יפכ לכהו ,םתלוזב לצני םעפו ,ויתולובהתב

 .קלסע (:
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 שיא בלב תובשחמ תובו :רמאנש המ תמאו ,וידבע לא הלני
 תבהאב לצני קידצה לבא ,תחשת אל תכרעמה יכ (איכ ט"ו ילשמ)
 ןמזב  (וינק .תבש) לארשיל לזמ ןיא : ליז ורמא ןכלו ,דבכנה םשה
 ,ידש ארקנ ןכלו ,תוכרעמה חצנמ אוה יכ ,םוקמ לש ונוצר ןישועש
 םכחה רמא רשאכ (ו'ט 'א לאוי) אבי ידשמ רשכ : איבנה רמא הזלו
 : רמאנ ז"עו ,םינפ םושב האופר ול ןיא הז יכ (5 . . . (?עיבארה
 ,('ה 'ח תלהק) וילעב תא עשר טלמי אלו

 ויתוצמ השועו ובל לכב ודבעו ,םשה םשב חטובה יכ .רבד ףוס
 םשה יכ ,וילע אובל םיואר םה םאו םיקיזמה ןמ דחפי אל ויתרות רמושו
 ראבו (יג זיכ םילהת) הנחמ ילע הנחת םא : דוד רמא ןכל ,ונרמשי
 ראיב דועו .(א'ל א'כ) 'וגו המחלמל ןכומ סוס : ורמאב הנפה הז המלש

 (2) לכ תא םכדיב ןתא יכ 'תי ומשב ורמאב ,רואיבה תילכת ה"ערמ הז
 ערה שיאה יכ .רבשי .עורי ער (וט) :הז לכ ןבהו .(א"ל ג'כ תומש)
 םעטו :יד וב שיש המ הז יתראב רבכו ,רזל ברעש רובעב תַחָשי
 דוככל קושחת איה יכ ,תלכשמה איה .ןח תשא (זט) :םירזל .םיעקות
 הז תלוזב ריכזה רשא אוה ,ירזכא וראש רכועו (") :יתמאה םשה

 יכ ,ןינעהו (ז'ט 'ז תלהק) "וגו רתוי םכחתת לאו :ורמאב םוקמה
 שפנה שלחת הזבו ,וביאכמו ףוגל קיזמ ףוגה יגונעת לכמ תושירפה
 תגרדמב ומצע םושל בשוחה יכ הזו  ,ונמז םרוק תומיש רשפא וא
 לבא ,רמוחב אוה רשאמ ,הז ול רשפא יא יכ ,קפס ילב לכס אוה ךאלמ
 ימצע םישל בשוחש ימ לכס רתוי םלואו ,הנהיו התשיו לכאיש-אוה חרכה
 היחי ןעמל ,דבל יחרכהה ךרדב תויהל םכחל יואר ןכל ,תומהבה תגרדמב
 : דפח שיא ושפנ למוג :הזו ,(?היחיש ליבשב לוכא : ל"ז ורטאש ומכ
 רכשה אוה הקדצה תעירז יכ םעטה .תמא רכש הקדצ ערזו (קי)
 הוצמ רכש : לז םרמאכ ,תמאה וירחא ךשמיש רובעב ,ינוצר ,יתמאה
 ןמ יכ רמאש רובעב .םייחל הקרצ ןכ (טי) :(רימ ד"פ - תובא) הוצמ
 םייתמאה םייחל עיגי הקרצה ןמ ןכ יכ רמא ,הקדצה ערז ךשמי תמאה
 אל דיל די (לכ) :רומגה תומל ואיבמ אוהש .הער ףדרמו .הז ךפהו
 יכ םעטהו (ז"י "בד רבדמב) ודי לע שיא ומכ םוקמ .די .ער הקני
 ,וכלהתי הכשהב יכ ,םוקמ לא םוקממ וקיתעה רובעב הקני אל לכסה

 .אראו יפב ןכו ,ידש לא ינא :פיע ךל השרפב ('
 םאל בסומ ילואו  ,י"כב רכונ אל יכ םא רכינ ןורסח הזיא הזב (:

 .םוקמ לש ונוצר השוע ןיא
 .היא וטוקמ עדונ אל
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 וניד רזג םיערקמה םירברהמ דחא םוקמ יונש :ל'ז םבשה תעדי רבכו
 רימתי אלש יאנתב םלואו (ח'ה תבש ימלשורי ,זיט ה"ר) סדא לש
 רחא ךשמנה לכ םיקידצ ערז ארקנו ,הזב טלמנ םיקידצ ערזו : ולבהב
 וראפתהו לכסה תופנתה יכ ('ןזואה םזנ ומכ .בהז םזנ (נכ) :םתעד
 קר יכ ,ורוה תותפשאב ךלכליש ריזחה תומדב אוה ,םיאנ םישובלמב
 ,וב חמשל םדאה עבמ רשאמ  ,ונויע ביטהל וחמשל הז יואר םכחל
 :(דכ) : וירחא אבל העצה הז .םיקידצ תואת (נכ) : הז המל יתפל לבא
 לע םעטה וא (" 'נ ליעל) ואלמיו קוספב יתזמרש ומכ .רזפמ שי

 אבה ול ךמס ןכל ,ומצעל ףיסומ אוה הזב יכ רמאיו ("ותלוזל דומלה
 םעטכ .ומצעל ול לודג תלעות .|שךת הכרב שפנ (קכ) :ויוחא
 תחא שפנ (+ליצמה חבשב ל"זכח וגילפהש המ עודיו ,(לוידומלתמו
 הז יכ רמאו ,רכזנה ךפה .רב ענומ (וכ) : (ז'ל ןירדהנס) לארשימ

 .ריבשמ :דעפי שונא בבל םהלה יכ ,רב םעטו .חבושמ רכזנהו הנוגמ
 רחש תרזגמ .בוט רחוש (זכ) : רכומ ומעטו ,רבש ןתונ אוה יכ הנקמ

 אוהו ,ותקוזל בוט דימת איצמיש םעטהו (היכ 'א ליעל) יננורחשי ומכ

 ביטיי ןכלו הרבחהה ןמ  .ןיצר שקבי :םדוקה קוספה םעטב ךשמנ
 ,רוזפב דומלה לישמה רשאב .לפי אוה ורשעב חטוב (קכ) : םשה ול
 .ותיב רכע (טכ) :לדל ןנוחה אל ורשעב .חטובה הזו ,רשועח רכז
 ברקל יואר ןכ ,דומלב םיוארה םירבחל ביטהל יוארש ומכ ,םעטה
 דע ,ודמעמ ישנא לכל בהאנ היהיש ידכ םילכס םה םאו וירבח תעד
 םכחה שפנ (5) .תושפנ .םעטו :ותעמשמ לא םירסו ול םידבע םלכ ויהיש
 .ןינעהו .(ב"כ היכ) םלשי יייו : םעטמ סלט" ץראב קירצ ןה (55) : ליסכהו
 : דימת ותולכסב דמועהל ןכש לכ ,החכשה תעב (*תע ונגישי קירצה יכ

 .בי השרפ

 ןוצר קיפי בוט (5) : תערל העצה איה יכ  .רסומ בהוא (5)
 םש אוה יכ ,המיזמ יתשרפ רבכ .תומזמ : שיאל דאות .בוט = .י"ימ

 .יד היל : ב'כ זיב תישארב ומכ .ןזואהו ףאה טישכת אוהש (י
 .ניבלרבו .ט"חושב אוה ןכו (?
 .('ז תינעת) םלכמ רתוי ידומלתמו ליר (

 .םייקמה .ליצ
 .אטחיש תע ל"ר ילוא (5
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 בויא) עשְָרִי ימו : ומכ עישרי היהי ןכ םאו ,המכחב הבשחמל חנומ
 תלהק) וילעב תא עשר טלמי אלו : ןכו ,טקשי ךפה אוהש (טיכ ד'ל
 תשרדל םוצעה תוצייהה עָישרי תומזמ שיאו םעטה היהיו ('ח 'ח
 יוברה היהיש רע (!תוברל דוחיה ןיב לדבה םושל הצרת םאו ,המכחה
 (ט"כ 'ז תלהק) .םיבר תונשח :םעטכ להבנה תובשחמה הרומ
 :הזמ ענומ ןיאו ,אושנו אשונב תודגנתמ תוחנה יתש קוספה הז היהי
 ,יתמאה  רובכב הלעב רומעת םעטה .הלעב תרטע ליח תשא (ד)
 איה יכ ,ליכשמל דגנתמה ,שיבמ ןב ומכ ,השובמה השאה הז ךפהו
 ךופה (ז) :םיבראנה .םליצי םירשי יפו (ו) :הלעב תומצעב בקרכ
 ויריכמו ויעדוי יפב .שיא ללה ולכש יפל (ק) :םלומג חז .םיעשר
 .ול דבעו הלקנ בוט (ט) :ךשוחה ןמ רואה ןורתי םיעדויה םהו
 יניעב .הלקנה יכ ,רמא ,הטעמ ליכשמה תללוהה תכה תויה רובעב
 רישעו דבכנ ומצע הארמ ,ינוצר ,רבכתמהמ בוט אוה .דבע "ולו בורה
 .ותמהב שפנ קידצ ערי (י) :בל הוענ והו  ,םחל רפח  אוהו
 .םלועל הלחי אל ,ותמהב גהניש ומכ ומצע גהניש ימ םכחה רמאמכ
 ירזכא אוה רזה לע םחרמ אוהש עשר ,םעטה ,ירזכא םיעשיר ימהרו
 : 'גו זחאת רשא בוט :םהיניכ יעצמאהו .וראש רכועו ךפה הזו ,ערל
 יחרכהב חמשה אוהו ,םלשה םכחה הז .םחל עבשי ותמדא דבוע (9י)

 רוצמ עשר דמח (ני) :(א"י 'ה תלהק) דבועה תנש הקותמ : ורמאכ ול
 לכסה יכ םעטהו (?) ,(לחוני .ןתי .ותנוכ תילכת הז לכ םעטה .םיער
 ירפמ (לי) +: ךומס .ער שקומ (גי) :םיקירצל רקיע אוהש המ בוזעי
 ןתונה ..ול בושי : ויפ ירפמ בוט עבשי שיאה יכ ,סעטה .שיא יפ
 תצע אל ,םיוארה תצעה .הצעל עמושו (וט) :'תי םשה אוהו ,עודיה
 ורמא רובעב .ןולק הסוכו .יולגב םויב .וסעכ עדוי םויב ליוא ((ט) : םירענה
 םא יאנג ירבד ריתסהל םכחל יואר יכ ראובמ (ניכ קוספב) תעד הסוכ :דוע
 םג ןכו (,יל תבש) 'וכו םיעדוי לכה : ליז םרמאכ ,םתלוז וא הורע ירבד
 .העינרא (טי) :רבד רתסה םיהלא דוככ :םעטכ הנומאה תודוס םילעהל
 : תרכת הרהמ דע יכ עגרכ התדימע רקש ןושל יכ ,םעטהו ,עגו
 (5תרחא רובעב תרשת די .לשמת םיצורח רי (דכ) :ויתשרפ .המרמ (כ)
 ('כ א'ג היעשי) יִחֶש .תרזגמ העינכי .הנחשי שיא בלב הנאד (סכ)

 .תומזמל המיזמ ןיב ליר (י

 .רָת טסָאל (
 :היטרי די (*
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 העיגה םא ובלמ םכחה הנריסי ,המודמה הערה לע הגארה יכ םעטה
 .הנחמשי .('דבל יתמאה בוטה קר ותחמשב והעגי אלש רמשה םג
 ראת .רתי  .קירצ והערמ רתי (וכ) ;(דיי א'ס בויא) (לץודת :ומב
 ושריפ .ודיצ הימר ךרחי אל (וכ) : ןורתיה הז רכהמ .םַעְתִת ,ןורתימ
 לשבי אל הימרה לעב יכ ןינעהו ,("לושיב םעטמ לודגה קדקדמח
 .ץורחל ראת .רקי :ודימ ונריסי ארובה יכ הרמעהו םיוקה איהו ולישבת
 ,םעטהו ,ןוהל ראת ותויה רשפאו ,ראותמל ראתה ומידקח רשאמ הזו
 .םייח הקדצ חראב (קכ) :ראמ דככנו רקי רבד םהל אוה כ'פעא יכ
 רחא .תומ לא הביתנ ךרדו .ץורחה חראב ןכ ןיאש המ ,םייהה ואצמי
 ןכל ,רימתו חרכהב הז יכ ,רואיב ,הקרצ חראב םייחה תאיצמ בייחש
 .םינפ םושב תומל וניא ,הביתנ ךרד יכ רמאו ,תומה ללוש

 גי השרפ

 : ומכ ,תרחא תיכשומ תויתוא שי .,בא רסומ םכח ןב (5)
 וא ,(לעמש הנהו ,תומש כ'ג ןכו ,(ז'י חיכ תוטש) תקרבו הדטפ םרא
 הרויו .(%ביכ 'ז ליעל) ליוא רסומ : ומכ ,רסונה לא  ךומס רסומה היהי
 אל ןכל  .ונממ ריעצמ תמאה לכקי אל ותואגמ יכ .ץל סש הז לע
 (% . ..- . רחא רובעב תרשמ .לכאי (3) : ןיבממ הרענ עמשי
 רשאכ םדוקה םעטב ךשמנ וירחא אבהו קוספה הז היהיו רחואמה זמרה
 ןיאו הואתמ (ד) : םימכחה לע גיעלמ תוהובג רבדמה ץלה יכ יתשרפ
 אל לבא ,דבל הואתה קר המכחהמ לצעל ןיא יכ םעטה .לצע ושפנ
 השמ וניבר םכחה רכז רשאכ ,הב קסעתהל וילכהמ דחא רבד ריסי
 ומכ .שיאבי :  לעופה אוה .קירצ אנשי (ס) :("דבכנה ורפסב ,ליז

 : תאטח לעב .תאטח ףלסת (ו) + רוגינהמ בייוחמ הזו ,ריפחי ןכו ,לקה
 ומכ .ששורתמ .ויתשרפ רבכו ('ט .ביי) דבכתמ ומכ .רשעתמ שי ()

 .הנחמשי בוט רבדו ':: לש ושריפ ךכ ליר ('
 .הבקנ ןושל

 םישרשה רפס .(ז"כ 'נ לאינד) ךרחתה אל ןוחשאר רעשו :ןושלמ (,
 .169 דצ

 ְי .בא רסומ עמש ,ךשמנ (,
 .ויבאל רסומ אוה םכח ןב : ושוריפ היהיו (*
 יתאצמש המו .ונווכל יתעדי אלו ייכב תובית שלשכ שטשוטמ (*

 .'ונו ויפ רצונ 'ג קוספ לע ךשמנש הארנו ויתקתעה
 .תישילשה הבסח :ןושארט ביל קרפב גיומ (7
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 הדופ רשועב יכ ומעטו  ,ןוידפ .ורשע שיא שפנ רפכ (ס) : וכפה
 ב"י יה תלהק) ותערל וילעבל רומש רשוע : ורמאכ הרצמ ושפנ םדא
 : םרמאכ ('ד דיכ םירבד) לכוי אל םעטכ .הרעג עמש אל .םשוריפכ
 רובעב .חמשי םיקידצ רוא (ט) :(*ז"מ >פ תובא) חמק ןיא םא
 כר יכ ותוארב עשרה .ןתי ןודזב קר (י) + םינפ רהוז חמושל תויה
 .םיצעונ תאו : ורג ךעדי יכ בשחי אלו ,תיחשהל ובל הבגי וליח
 ,לבהב ת"יב םוקמב ם"מה +: טעמי לבהמ ןוה () : ובירי אל ןכל ,םע
 םעטהו ,רובעב .לע :םוקמ די .די לע ,(זט גיכ .ארקיו) (?תרחממ ומכ
 ותוא ץבוקה םלואו ,דבאיש דע טעמי לבהב ונממ קפתסמה ןוהה יכ
 : (דיכ א") .דוע ףסונו : םעטכ | ,ונברי ,יואר םוקמ לע  ואיצוהל
 ול ןיאש המב תולדתשהה איה .בל הלחמ הכשממ תלחות (ני)
 : ('ט יה תלהקו עבשי אל :םעטכ .רשועב םא המכחב םא לובגו תילכת
 םייח ץע היהי וא ,(?םייח ץעל תלחותה ,םעטהו ,תילכתל לעפה .האב
 וניתובר וריהזה הזכו .רבדל זב (ני) : ןוכנה אוהו ,בל הלחמ ךפה
 הדלוי ילבח ןינעמ ,ול  לבחי :('מ ריפ תובא) זב יהת לא + ל'ז
 םלש דומעי .םלי אוה הוצמ אריו : ורובעב ול :(2י י עשוה)
 השק | .ןתיא םידגוב | ךרדו (וס) :וירחא אבה ול ךמס ןכל ,לכב
 ,ןומא ריצכ םינומא היהי ןכל  ,ךומס יתלב .עשר ךאלמ (ז) :דככו
 רסח | .רסומ ערופ ןולקו שיר (קי) :(ו 'כ)  םינומא שיא ומכ
 .היהנ הואת (פי) :יתמאה שירה והמ הזב רואיבו (*ןינקה דימל

 יתילהנו יתייהנ : ומכ הריבש םעטמ ,ל"ז דוד רב םהרבא ריה השריפ
 תלכשמה שפנל ברעת הז הנהו ,ףוגה תואת ןינעהו (ו'כ 'ה לאינד)
 םיבושחה תרכח :םכחה רמאמכ .םימכח תא ךלוה (כ) : שוריפ הפיו
 םירבד) םלשו ,םעטמ .םלשי (לכ) : םיבושח םיכרדב שיאה וכירדי
 בוט (לכ) :והומכ לעופה אוה םגו ,הער ומכ סש .בוט  :(היל ביל
 אוהו ,ףטח ץמקב בר .םישאר רינ לכא בר (נכ) ,ראות .בוט ,ליחני
 (ז 'ד איכ) םיעשר רינ ומכ ,םישאר רינ : וכמסה רובעב הנתשנ םש
 תויה רובעבו ,השטרח | אוהו (.ב" ." עשוה) רינג םכל וריג : םעטמ
 דחא וילע רכז ,הדשב ערזה תליפנ תומדכ ,ףוגה ךות לכאמה תאיב
 תומְכ יכ רמאו וחימצהל ול  לודגה ןוקיתה אוהש ותדוכע יניממ

 .יל ותוא רתופ ןיאו זיע יתלאש (י
 .תרהמב וסכ תבשה תרחממ (1

 .םייח ץעל .האב ,תלחותה ליר ילוא +
 .רסוט ערופל ל"ר (+
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 ,ןוקית ותויה ובשחי יכ .םילכסה תשירח אוה יוארה ןמ רתוי ,לכאמה
 ; רעהו ,ונמז םדוק .הפסנ שיו :םקיזה תמאב אוהו ,הרשל השירחכ
 זצמ רכש רחא ,םעטהו (.י "כ א'ש) הפסנו דרי המחלמב וא
 טפשמ אלב לכואה ול עינה רובעב ןמז אלב תמ שי יכ רמא ,תומכה
 שב ושל לכוא קידצ .ומכש ךשוח (סכ--דכ) :ותכיא דצמ הזו יוארה
 ,ותורענמ לגרוהש- המ יפל  ,ולכאמב םדאה תדמ תויה רובעבי .ושפנ
 ,ומצע ןכש לכו ,לקשמבו הרמב לוכאל ןבה לינרהל יואר יכ רמא
 : לז םרמאכ ,יתמאה ןזה אוה יכ לכאמב ראותי עדמה םג יכ ,עדו
 :רואיב ךל: ידו ב ב < -\. (רלבא אנו

 ,די השרפ

 אוהו [ וצרב .הידיב + תוברה ראת התפב .םישנ תומכה (6)
 (לםהמ רמשת :ומכ .םרומשת םימכה יתפשו (נ) : תלעופה המצע
 (לו"אוב ומכ .םיפלא ןיאב (ד) :הובג ירבדו תואגהמ ריהזת םעטהו
 גישי םירושה הכב יכ םעטהו ('ג יטימ תישארב) ינוא תישאר ןינעמ
 ד"פ  תובא) ,ךדיב והמייקי ךריבחש : (?ל"ז םרמאכ :רב םובא םדא
 הזל יכ .ץל שקב (ו) :םיערה הנקי הזב ,םינָומא דע (ס) :(ח"יס
 (?) הילצת אל םא לבא .דגנמ ךל () :םיבומה ורבחתי אל
 (ל) םש פיעא םדוגנ השעתו םימכחה תלועפל (5(%) ךחבושהב
 ץילי  םילוא (פ) (%: תולועפה רשוי ךיתעדוה המכחה -

 ןינעהו ,הרבחה ןינעב ךשמנ הז םגו ,ץילמ תרזגמ ץילי +
 םירשי יתלב םתויה רובעב ,הזל הז ל םיערה םשא יכ

 םלואו ,םהל יאר ןיאש המב םירבדמ םיליואה תויה בבסי
 ליואה זאו ,השעמ לכב דחי ורבחתיו ,הזל הז וצרתי םירשיה
 תרמ עדו" בל (י) :םידבכנה בשומ םש יכ ,רעשב ויפ התפי אל
 .(ד הכק שלהת) הנו םינטל יי הצעסה (?) ,םעמכ .ושפנ

 ונטמ ,ליצהל יתלוכי אלו שטשוטמ ולב (י
 .ליז יישר שריפ ךפה .ליר \?
 .17 ןוא שרושב םישרשה 'סב ןויעו (3
 םשרדמו .ליז יישר שוריפ י"פע - .ותדיח יתאצמ אלו יתעני (+

 .וירבד וריאי .בימ ןירדהנסב
 .'ךל בוש ,הב, :ליצ ילואו שטשוטמ אוהו .י'כב ןכ (6
 .תאז ןיביו םכה ימו .ישוקב יתלצה רשא ייכב אוה ןכ (
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 .בל באכי קוחשב םג (ני) : (9) בלה ןופצ הלגי הזב .םיעשר תיב (69)
 'כו שיגדמ אלו ילח אל המכ :ל" םרמאכ ,עדוי וניא אוהו
 ,((ביכ ."'ו) ונדכלי :ומכ  ,וירחא אבל זמר .התירחאו :(ב"כ אמוי)
 הנוכהו ,הגות החמשה תירחא יכ םעטהו ,רואיב תופסות אוה םאו
 הילעהו :ומכ וילע רשאמו .וילעמו (די) :המודמה הבוטה לע החמשה
 המכחהמ ול קיפסמו ויכרדב ול יד ליסכה יכ םעטהו ,(ריכ 'ט א"ש)
 לעממ רשאל דימת ארקי ליכשמה לבא ,הנממ וקלחל עיגהש טעמה
 הזב ("םא יכ עבשי אלו וגישהל םינפ לכ לע לרתשיו ,תומלשב ול
 תמָאתקש המב קר ןימאי אל ןכל .ורשאל ןיבי םורעו (וט) :ול שיש
 לע תפומה ול אב ןכ םא אלא רבד בזכי אל םגו ,תפומב ולצא
 ליסכבו בבוסמל תמדוק הבסה םכחב ,םש .ארי םכח (!ט) :ורתוס
 .םיפא = רצק | (זי) :(.ח'פ תבש) יכו אזיזפ אמע : ל"ז םרמאכ ךפיהב
 םכחה אוה ,תומזמ שיאו .םרכז םדק רשא יתפהו ליסכה תדמ הז
 ולחנ (שי) : (?) ךפיהה ןמ ,ביואמ .אנשי :ורמאו .ורכז םדוקה םורעהו

 דאמ דבכנ ,וירוחמ םדאל רשא הלחנה יכ אוה עודי .תלוא םיאתפ
 ולחנ רשא תיבה ורכמי אל ונמע ינבמ םיליוא אצמתש דע ,ויניעב
 וימד קוחשל הרות רפס ורכטיו ,וינבלו ול הרות דומלל ףא םתובאמ
 .םיבוט ינפל םיער וחש (טי) :(?) תער וריתכי ומכ ומעט ןכל ,איבוקב

 םיעשרה כ'פעאו ,םכרעב םיזכנו םילפש דאמ םה תמאה יפל ,םעטה
 (א"כ 'ב רתסא) ךלמה ועשב בשוי :ומכ םעטה וא ,םהב םילשומ
 .וחערל זב (פכ) :זירחא אבש המ רוכעב ןוכנה הזו ("ויכרצ שקבל
 בייחתמ אוהש םדוקה דוגנ וב (+(%) חכשה רובעב .םיונע ןנוחמו

 וילע ונזמרש ןינעב והער שרפל יואר אשונב תכפהתמ הרזגה תויה
 וכרדי בוט ישרוח םלואו ,תמאה ךרדמ .ועתי אלה (נכ) (%םינפב

 םירמאמה יוברו רובדב .רתומ היהי בצע לכב (גכ) :תמאו דסח ךרדב
 ,ער עגפ םהל  עיגהב ןוטהה תדמ ןכ יכ ,םעטהו ,םייחרכה יתלב
 : תוקאנהו תוקעצה וליעוי אל יכ ,לכשה ןורפח אוה יכ רמא ןכל
 ץובק אוהו יגממה רשועה יכ עודי .םושע םימכח תרטע (דכ)

 .עשרה תא ונדכלי ומטכ ,החמש לש התירחא ,ליר ('

 .המכח תופסות שקבי יכ ול שיש המב קר עבשי אל ליר ('
 .םישוריפ ינש הזב היהוו 6

 .ייכב שטשושטמ (+

 .ביי א" ליעל שימכ ותנוכ ילוא (5
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 רשועה יכ :רמא ןכל ,ומצע דצמו ועבטב תלוא םינוציחה םינינקה
 רשועה םלואו ,םשה תדובעב ונאיצי יכ ,םשארל הרטע היהי םימכחל
 | ,ועבטו ונינע לע ראשנ ליסכל

 תולדתשה לרתשמ ךתוא םתוארב והמתי םיבר יכ ,יחא עדו
 תוכאלמב ריהמ ןובנ התאש ךילע םיעמוש םתויה םע ,ןוה ףוסאל םוצע
 לע םכח םתוא ה: ולאו ,הז רובעב ןוממה לא ולדתשי ,םה רשאמ
 יכ  םירועה ולא ועדי אלו ,תושעל יואר ןכש ,ךממ היאר ואיבי הז
 כ'חא ואיצוהלו ופסאל ךתנוכ לבא ,ודצמ ןוממה לא קשוח ךניא
 לא ךל  ךירצה רועישה ונממ גישת רושאכ ןכלו ,בוטבו דומילב
 רשא םיאטהה הלאל יואו ,ירמגל וצבקהב קוספתו חונת ,ךשקובמ
 חונת רשאכ וחוע אלו ,התא תלחתה רשאכ ןוממה ףוסאל וליחתה
 ךתלועפ יכ דש םימיה תירחאב ןכלו ,וב םהימי לכ ולבי לבא ,התא
 | .תאטחל םתואתו ,םייחל התיה

 ושאכ דוע ראפתי םעה ןומהמ יליכה יכ ,ינא םג יתערי םג
 האצוה לכמ עונמל ללכבו ,ךרי ץפוק ,ןוהה תפסאש רחא ךתוא הארי
 הנמנשכ תיליכה יכ ,ךל ינא רמוא תמאבו ,היוארו תיחרכה יתלב
 םא םימכחל וא ,םעה ןומהל הנוכה התיה ,תונוגמה תודמה ןמ תחא
 קפתסהל וא ,ולשמ תתל םכחל יואר ןיא םלואו ,ול ךירצ יתלב היה
 ואצוהמ | הז תלוזו םידמלמ רכשו םירפס תושעל ול רסחיש המ
 והא ,דימת המכחב לדתשמה םכחל יואר קפס ילב לבא  ,רומילה
 אמש דחפמ ,הלועמ הרימש ותוא רומשיש ול יחרכהה ןוממהמ ץבקש
 ומכ ול ךרוצ ןיא ליסכה לבא ,ןוממ ףוסאלו לטבתהל דוע ךרטצי
 ושפנל ארי ונניאו ,רחמל חיורי ,םויה דיספי םא יכ ,הרימשה תאז
 האצוהה ררדעה איהש תיליכה רדגב רמאנש היה םא םלואו ,לוטבהמ

 ,וינינעמ קפס ילב האריש ומכ  ,יוארה םוקמה תלוזבו יוארה  םוקמ
 ,לרל ןתת ךמהלמ התא יכ  ,תובידנ לבא תיליכ ךתדמ ארקת אל
 ולאו ,ןינעה תנחבש רחא ואיצוהל םכחל יוארש םוקמ לכב ללכבו
 ינוממה תולכס דוע ראבמ יתייה ךריבחלו ךל הלא .ירבד וקיזי אל
 ורשעב םא הזו ,ותלוז תושפנ םעטה .תושפנ ליצמ (סכ) : ךל ברו
 ,המרמ ר5 ,המרמ + וירחא אבל העצה הזו ,ותלוזב םא ורכז םדק רשא
 זמרג יכ ,יחא עד .זוע חטבמ י" תאריב (וכ) : תושפנ. תיחשמ ןכל
 ביתכ ליז וניתוברל ושקה רבכ ,הרצקב ךל וגראבאו ,לודג דוס הזב
 ן ןאכ .,וריתהו ,'גו תובא  ותמוי אל ביתכו ,םינב לע תובא ןוע דקופ
 ילב תמא הזו (ז'5 ןירדהנסב) םהידיב םהיתובא השעמ ןיזחואשכ



 1 די השרפ א ילשמ

 (!והמגרת כ'ג םהו ורמא םדא דיב ףוגה תתימ ותמוי אבש פ'עאו ,קפס
 אוהש ,ינוצר ,ז"ע היארהו (?) [םימשל] , . , של ריעת ראשה תויה יתלבל
 ויצמ אל םג (הירמ אב ואוב וומא םדא ידיב ףוגה תתימ
 לאקזחיב ורמא ןועטת לאו ,םדא ידיב רשאל םא יכ הזמ לעפוה ןושל
 עשרה יכ םדא יריב התימ איה םג יכ | ,(ג'י ח"י לאקזחי) תמוי תומ
 ולטב אל תותימ עבוא ץיד התע םג יכ  ,ותלוז והתימיש ןמדזי
 הזש שפנה תתימ איהש (?היחי אל :ול םדק רבכו (,ל תובותכ)
 התיה ןכל ,דקופה ךרבהי אוהש םינב לע תובאה ןוע דקופ םעט
 ,('כ קוספ םש) 'גו באה ןועב אשי אל ןב :ורמאמ היואר רתוי אישוקה
 תימהל ןוע םושב ןיד תיב ווצ אל יכ וניתרות ינידב ראובמ הנהו
 תחדנה ריעמ ןועטת לאו ,תומה בייחתנ םא ,ויבא ןועב קידצה ןבה
 ועדי אל יכ םיקירצ םניא םינבה םתוא יכ ,םידבועה ינב םיגרהנ ויהש
 הריבעב ולגרוה םה יכ דועו ,םנוממכ םיבושח םהו ערל בוט ןיב ןיידע
 ריע תישענ אל יכ  ,ל'זכח ורמא ןכל ,וללוה ןועבו םהיתובא םע
 החדוהש רע ,םפטו םה ברח יפל הבש םדאה שפנ תוכהל ,ינוצר ,תהדנה
 אוה וליפאו םהבש םיקידצה םלואו ,(א*יק ןירדהנכ) ,הבור וא הלכ
 ול סנק םיאטוחה ןוממ ללכב רבאי ונוממ לבא ,ופטו אוה לצני דיחי
 .קפס ילב יוארש המ הז לכו ,וחדוהש רחא םהמע בשי יכ

 הלודג הכפ לודיגהו לגרהה יכ ,לכש לעב לכל ראוממ
 ןכל ,ותרבחו ודמעמ ישנא גהנמל ךשמנ םראה בורבו ,םדאה תודמב
 ךשמי םג  .והער אוה ימ לאשת ,םדא לע לאשתשכ :םכחה ומא
 בתכ ןכו ,דלונש םוקמ הזיאב ותחפשמ ישנאל םג וריע ישנא גהנמל
 וישעמו ויתועדב ךשמנ תויהל םדא לש ותיירב ךרד : ע'נ השמ וניבר
 אוהש שיכ הנהו ,(לותנידמ ישנא גהנמכ גהונו ויריבחו ויער רחא
 פ'עא תמאבו ,םתלועפ עמשש וא םארש ויווה תודמב קיזחמ
 דומל םוקמל םהינשמ הבוטהמ ומצעל היהש המ היה באה עבטש
 הבס אוהה רבדה היהי רשפא ,הבוטה תררועתההו הרשיה (% . . .
 תויהב יכ םג ,לכס באה היה םא הז ךפהו ,םכח ןבה תויהל הבורק
 איצוהל ןבהל יואר .היהש המ םלועה ילבהב ונוה קיפפמ לכס באה

 .[ינב םיפ לע ,םונרתבו ,םינב תודעב :ורטאש המב ילוא (1

 .יתקתעה ואר יניע רשא תאו םישטשוטס ולא תובית יגש (:

 .קוספ ותואב םש (:

 .א"ה ויפ תועד תוכלה (+
 .הכרדהו .הארנו הקחמנ תחא הבית (*

4% 
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 הז רוכעב הנהו ,קידצ ומותב ךלהתמ :רמא ןכל ,םשה תדובעב
 ןינעל וירוה והקיתעיו חכב ןובנו ליכשמ עבטה ךז רענה תויה רשפא
 תורז ךרד לע תלוז ,וחכב רשאכ תומילשה ןמ גישי אלש וא ,ער
 שקביו המכחה לא קקותשמ ןב דימת הארת התאו ,וניבא םהרבאכ
 וב רעני בל .רסח ויבאו ,םירפס תושעלו דמלמ ול רוכשל ויבאמ
 ןוה ףוסאל ויתולועפב ול רוזעל והחירכי לבא ,הזכ תושעמ והענמיו
 ילול : בקעי רמא ןכלו ,(ליבא תאטח לכב ךליו : רמא ןכל רימת
 ושריפש ומכ (בימ א"ל תישארב) קהצי דחפו םהרבא יהלא יבא יהלא
 בא תוכז יכ ,ינתליעוה איה קחצי לש םשה תארי :ע"בארה םכחה
 ותנומאכ ותנומא התיהו ןבלכ עשר בקעי היה ולא תמאבו ,ןבל ליעוי
 טפשמבו רשויב ,השעש תולקמה רבדו .'תי םשה ורזע אלו חילצה אל
 .- ןאצה תויהל רבד בכסי אלש ומע ןבל הנתה אל יכ ,השע
 ימ הונעדי אל אוהה הלועפהו הז אוה הנתי ךיאו ,איהש עבצה ןמ
 םלואו (?תורוצה ידבוע םינומדקה ןמ יתלוז ,ןבל תנומא ותנומאש
 : רמאש ומכ בקעי םע היה ,םודבא וב ןימאה רשא דבכנה םשה
 .חית תב םדא אשי םלועל : ליזכה ורמא ןכל ("ידמע יבא יהלא ילול
 .(א"יק תובותכ ,ט"ט םיחספ)

 המ לע םילאושה תבושתל הימריל םשה רמא הארת אלהו
 רשא לע .אוה יכ ,(" ז'ט הימרי) 'גו הערה לכ תא ונילע םשה רבד
 אל יכ הישמה תומיל דיתעו ,כ'ג וערה םהינבו ותוא תובאה ובזע
 הזב הבסה ןתנו (ח"כ א"ל היסרי) 'גו רפוב ולכא תובאה דוע ורמאי
 םתולש רצמ ('םלודג רעו םנמקמ אוהה ןמזה ישנא לכב המכחה בור
 רשאכו ,עשר שיא תורז דצ לע םא יכ אצמי אל יכ ןינעהו ,םתבוטו
 ותרבה ישנאו ,העד ץרואה האלמ יכ ןבה ול ךשמי אל הז אצמי
 .ויבא יכרדב תכלמ והענמיו הנוכנהו הרשיה ךרדב והכירדי

 לע םלואו ,וב ונלחתה רשא ןינעהמ םניא םירבדב יתכשמה הגה
 םהירבד לכו תמא םה יכ ל"ז םה והובשחש המב קיזחת (*הלאשה הז
 ןבהו קידצ באה תויהב יכ : רמאו הז בטיה ראב לאקזחי םג ,תמא

 ינו ויבא תאטח לכ תא אריו :םש דיי קוספ לע ותנוכ ילוא (י
 וגניא ,ויכב רבחמה ירבדו ? םיפרתב לאושו שקבמ ןבלכ ימו :

 .הלס בהא רשא ,ןוינדה טפשמב ובורב
 ידמע היה יבא יהלאו ה א"ל תישארב) קוספ לע ותנוכ (:
 ליל קוספ םש (+
 .'כו תובא ןוע דקופ לע וב לחהש ש הלאשה לר 6
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 ,םתֶסו ,ןבה היחי היח קידצ ןבהו עשר באה םאו ,ןבה תומי עשר
 אלו האריו : ורמא דוסהו ,('ד ח*י לאקזחי) תומת איה תאטוחה שפנה
 ןוע דקופ 'תי םשה יכ ,ראובמ ןכ םא .(ד"י קוספ םש) ןהכ השעי
 לע חרת ןוע דקפ אל םלואו ,כ'נ עשר ןבה תויהב ונב לע בא
 הז ןיאו ,וינב סחנפלו ינפחל 'לַע תקרצ רכז אלש ומכ ,ונב םהרבא
 ,המ םינפב ןבה לע באה תעשר רדקופ 'תי םשה תויהמ ,חרכהב עונמ
 תלעומ תובא תקרצ ןכ ,המ םינפב ןבהל קיזמ באה תעשרש ומכו
 ,ועשר יפכו וקדצ יפכ םדאה לומג ,הז םעו ,המ םינפב םהירחא םערזל
 היהי וינבלו :המלש רמא ןכל ,וצפחו 'תי םשה ןוצר יפכ לכהו
 םעטב ךשמנ הז .םייח רוקמ י" תארי (זכ) :ךל עד התאו ,הסחמ
 םג .ךלמ תרדה םע ברב (סכ) :םהירחא שקנת ,הז ךפהו ,םדוקה
 תרכהב רמאנ .הנוכת בר םיפא ךרא (טכ) : (?) רכזנה םע ךשמנ הז

 לבוס ליכשמה תמאבו ,ליכשמ אוה תובחר ויריחנש ימ : ףוצרפה
 : לשמ ךוד לע ראותה הזב ךובתי אוה ארקנ ןכלו ,םועכל השקו
 אפרמ ומכ ,בל אפרמ ,יוארהמ היה ,אפרמ בל םיושב ייח (5)
 ףוגה דימעי לכשה יכ םעטהו ,ראות אפרמ היהי וא ,('ד ויט) ןושל
 ,תולכס תבסב קר אוהש הואתהו האנקה הז ךפהו ,הולשו תואירבב
 ושפנ סמוח יתיאר אל : םכחה רמאו ,ותלוז ינינקב אנקמה  ,ינוצר
 קשע (55) .המוה ובלו ,לכאת וילע ושפנו דימתמ ולבא ,אנקמהכ
 .םדוקה דוגנ דילוהו ,ךשמנה | דוגנ תונשה ןיממ הז .והשע ףרח לד

 עישומ ומכ ,וילא ךטסנה רפח .הסחו ,ותומ תעב .החדי זתערב (נל)
 ,םשהב הסוח ,ןינעהו ,םישרפמה תצק תעד יפל ('ז ז"י םילהת) םיסוח
 וילח תעב וא וינב וא ונוה דובאמ ענפ וילא אובב לכסה יכ םעטהו
 (איכ 'ח היעשי) וכלמב ללקו ףצקתהו :ורמואכ ,החדי זא  ותומו
 ותמ הקישנב :ל'ז םרמאמכ ,ותומב ףא םשהב הסוח םכחה לנא
 עדויו םעטמ ,עדות ךפה טוקשת .חונת ןובנ בלב (נל) +: (חיכ .ב"ב)
 ןומהה תונמחר .יוג המורת הקדצ (ד5) :(!("ט 'ח םיטפוש) םהב
 ,םימָאל דסחו : ורוזעי והער תא שיא יכ ,םרימעת םתצק לא םתצק
 לע םתצק ןומהה אטח יכ םעטהו ,שרושה ןמ רימלה ,םיִמָאל ,הפרח
 ךלמ ןוצר (ק) : םהיניבמ המכסהה רדעת יכ םתולפש תבס איה םתצק
 שארה תגהנה  רוכזי ,וידחי ןומהה תגהנה רכזש רחא .ליכשמ דבעל
 : שיבמה תא קחריו וידבעמ ליכשמב ץפח ךלמה יכ רמאו ןומהה םע

 .190 רצ םישרשה 'סב ןכו (י
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 ומ דשרפ

 היעשי) תחנו הבושב : םעטמ .בישי .המח בישי ךר הנעמ (5)
 ,ןשע ומכ איה יכ  ,הילע ןושל וב אבו .אבי .ףא הלעי : ויט יל
 יי יניע םוקמ לכב (נ) : (ט ב'כ ב'ש) ופאב ןשע הלע : םעטכ
 לא אבל םינוילעב ערה רזגנ יכ רואיבה תילכת הז ראב .תופוצ
 םשה תאמ לכה יכ םיבוטה לע בוטה םש וזגנש ומכ ,םיערה
 המדו ,ןושלל זמר .הב ףלסו .ןושל אפרמ (ד) : הזב ךל ידו ,'תי
 תונליאה רבשל ותערו ותודבכו וישק תגלפה םע ןושלה תושקע
 :ויתפש חור רובעב .חווב ,(5...ק חורב םירבשנה ןמ םתלוזו
 .ךלי אל םימכח לא (ני) :התחשה םעטהו ןסח ומכ םש .תרכענ (ו)
 ומכ ,ת"יב רסחו (%. . . דימת התשמ בל בוטו (וט) :בל הבג תדמ הז

 ,התשמב דמוע אוה ולאכ דימת חמש לכש לעב יכ םעטהו ,י"י תיב
 בוט (י) :וירחא אבה ול ךמס ןכל ,(לומע . . . ותשיו ולכאיו םעטכ
 אוהש האנשה וב רכז ,ןינקה לע (*הרומתה רכזש רחא .קרי תחרא
 ןכש לכ | ,לובסל יואר ןיא הז םגש רמאו ,הגאדה גוסב שולח רתוי
 .םכח ןב (כ) :קפתסמה טעמה בוט םינפ לכ לע לבא ,וילא ףוסכל
 בורבו (נכ) :ראותמל ראותה ומידקה רשאמ אוהו ,תרכומ .ליסכו
 םעטה .שיאל החמש (נכ) :הרכז םדק רשא הבשחמה .םוקת םיצעוי
 ומכ ,ותרוענ רומחל ברעי :אוה טוידה לשמו וירבדב חמשי שיא לכ
 <רובהה םלואו םעטה .בוט המ ותעב רבדו :ותניגנ רימזל ברעיש
 עודיו ,הלעמל אוה ליכשמל .םייח חרא (דכ) :ותלוז אל בוט ותעב
 דמוע אוה ולאכ ,המהבה ןיבו ךאלמה ןיב יעצמא ומכ אוה םדאה יכ
 לא ברקתי ופוג תואת רחא ךשמיש ימ .ןכל ץראה ןיבו םימשה ןיב
 :הלעמ לצא .ומצע עיני ויניעב ושפנ הרקי רשאו ,דריו תומהבה
 ןיא יכ שוריפ ,הלעמל הראה חבשש רובעב .י" חסי םיאג תיב (סכ)
 חסי םיאג תיב לבא | ,ותוסנ םוקמ תוהובג וא ,םוקמ תינוילע הנוכה
 !צוב ותיב רכע (זכ) :םיאנ תובשחמ םה ולא ,י" תבעות (וכ) :י"י

 .םידק ילואו שטשוטמ (:
 (חימ 'ז אימ) י"י תיב ומכ התשמב ליצ ילואו הקחמנ תחא הלמ (:

 .ויו תיבב לירש
 ,ב"כ .טיכ א"הבדל ילואו ,םה םיבר יכ ןויכ הזיאל יתעדי אל (*

 ."ינפל, ל"צ לבא ,החמש בור ךותמ היהש
 .המוהמה ל"צ ילוא (+
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 אל ול ונתיש פ'עא ,היחי תונתמ אנושו :הבסב םדוקה אוה .עצב
 היה כ'א אלא (?עשילאו ('וניבא םהרבאכ םכחה תדמ הזו ,לבקי
 ותלוזמ םדאל םיבר םיקזנ אובי יכ האור ךנהו ,(*םכחה ול ךירצ
 ,תויחרכה יתלב תובטהה הז תלוזו תונדגמו תונתמ ונממ וחקל רובעב
 קזנ ונגשיו ,ול ברע ותויהל הבס אוהה רבדה היהי םימעפ יכ דע
 ,הנעת (* . . . םעטמ הנוכל .תונעל הגהי קידצ בל (פכ) + לודג
 ותוה ןחבש רחא ,ונממ הנוכב םא יכ רבדי אל םכחח יכ ,ןינעהו
 רשפא ןכל ,ול ןמרזיש ךיא ויתפש קשופ ליסכה לבא ,ורמאל בוט
 המ תוכס הז .םיעשרמ י"י קוחר (פכ) :והקיזיש המ רבד רמאיש
 ןזא (53) : (ב"י 'ד תומש) ךיפ םע היהא יכנאו :רמאנ השמלו ,םדקש
 תואנההמ אוהש הבוטה העומשה רכזש רובעב .םייח תחכות תעמש
 יכ .ןילת :("םדקש המל רואיב הז היה וא ,הפולח רכז ,תוימשגה
 .הונע דובכ ינפלו .י"י תארי (גנ) :הלילב אלא הרות לש הנר ןיא
 ליפשהלו םילפשה היבגהל דעי ,םשה יכ עד :ונבל םכחה רמאמכ
 .'תי לאה ךתוא אשיש ידכ ךמצע ליפשה ןכל ,םיהובגה

 זמ השרפ

 רואיבכ דצ לע דוע וומאכ הנוכה .בל יכרעמ םדאל (5)
 יכ ,רמאמה הזב העטת לא .ןושל הנעמ .('ב קוספ) י" תוחור ןכותו
 לדבה ןיא ןושלהו בלה יכ ,רפסה הזמ םיבר תומוקמב ךיתעדוה רבכ
 םדק .רבכו ,בלה יוקח אוה ןושלה יכ ,םינינעה הלא ומכב םהיניב
 ליכשי םכח בל: דוע רמאי 'םג ,('ז ו"ט) 'גו םימכח יתפש :הזל ךטס
 'ג וכוד בשחי םדא בל :םעטכ קוספה הז םעטו ,(:'כ זיט) והיפ
 לכ ('לודגה קדקרמה שוריפ ,והנעמל יי לעפ לכ (ד) :(ט קוספ)
 ותכראה ןכו ,הרקמב אל ,והצר ןינעל הנוכב אוה םשה לעפש המ

 .ביכ דיי תישארב (*-

 .זיט יה בימ
 וניאו לוטיל ךירצה :האפ אתכסמ ףוס יטלשוריב ורמאש ומכ (

 .םימד ךפוש חז ירה לטונ
 ןיועו (דיכ 'ב עשוה) הנעת ץראהו ליצ ילואו תחא הבית קחמנ +

 .הנוכ ןושל הנעת ץראהו שריפש ,377 דצ םישרשה 'ס
 רומשל הבושה העומשה איה תאז יכ :רמול הצרי ילוא (

 .םייח תחכות
 .הז ונושלב 317 דצ םישרשה רפסב (65
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 :רמא הפיו .הער םויל עיגהל לבא ,החנה ךרד לע ונניא ,עשרל
 .דיל די :םדוקה םעטב ךשמנ הז .בל הבג לכ י" תבעות (פ)
 ןמרגה הבושתה ןינע יכ ,ינב עד .ןוע רפ5ָי תמאו דסחב (ו) :ויתשרפ

 אוה םדאה ןמ בוטה רדעה יכ ,ךיתעדוה רבכו ,לודג רקיע אוה ,הזב
 ,ערה ולצא אצמהב ול ןורסח רתויו ,בלב םא השעמב םא הזו ,ןורסח
 אבל אנמחר :לז םרמאמכ רקיעה אוה בלה יכ ךלצא ראובמו
 דע ול רפכתמ וגיא ונוממ קיזמה וא וריבחב לבוחה ןכל (!יעב
 .ול בושיש

 תמאבו ,שפנל איה שנועהו לומגהש דצמ ,יואר הז לכ הנהו
 םינפל ונומא רשאכ אלו ,הכב אל לעופב ,בלב בוטה אוה םלשה
 ול ףרטצהש םדוקה רועישב אל לבא ,קלח ול שי ,דבל ערמ רסהש
 הבושת השעו וימי לכ רבע םא יכ :לידכח ורמא הנהו .(?בוטה םנ
 שרופמש ומכ הבושתה ורדגו ,(ויפ אמוי) ןילחמנ ןיתונוע ,ותומ םויב
 ובלמ ונריפיו ואטח אטוחה בוזעיש יאנתב +(?ע"נ השמ וניבר רפסב
 השעו :רמא לאקזחיו .דוע השעי אלש ובלב רומגיו ויתובשחממו
 הזב המלש רמא ןכו (?וומגה אוהו ('ה חיי לאקזחי) הקדצו מפשמ
 תבסב אל ,ותארי רובעב הנוכהו ,םשה תאריב ערמ ורוס היהי יכ
 ,הרומגה הבושתה רדנמ והזו ותושעל ושפא יאש וא ,חכ ןולשכ
 .ךלמ יתפש לע םסק (י) :זיכ רומשו  ,ותא םלשי ויביוא םג ןכל
 םדקש ךלמה יכ ראבי .טפשמ ינזאמו טלס (לי) : תודיתעה תועידי
 תמכח תעידי אוה. .וכרד רצונ ושפנ רמוש (י) :'תי-םשה אוה ורכז
 7 רשא" םיקיזמב רביד ונרמאמ םדקש המב הנהו' (?) ,םיבכוכה
 יטבהו ,םינוציחה םילפשהמ םגו ועבט דצמ ופוגב רשא הלחנו
 שיא יכרד םשה תוצרב :ורמאב ,םהמ לצניש דבכנה םשהב קברהל
 ,תומ יכאלמ םהו : םיבכוכה דצמ ול רשא םיקיזמב רבידי רחאו ,'נו
 ינפ רואב :ורמאב דבכנה םשהב קבדה לצי הש" םג יכ חיטבהו
 תעידי. אוהש | ,'גו בוט המ המכח הנק :םילשה ןכלו 'גו םייח ךלמ
 הניב תונק םלואו ,בהזמ בוט אוהש רמאו ,םינינעה תודלותו תואיצמה
 תכאלמ איהש הניב ונשרפ רבכו ,בהזמ הטמל אוהש ףסכמ בומ אוה
 לבא ,ונרתפ רבכו ,םדוקה לא קבדנ ,וכרד רצונ ,רמא רחאו ,ןויגהה

 .יעב אבל .יהיבקה, :ו"ק ןירדהנס כ (
 .ביו יב ליעל 9
 .יב יא קרפ הבושת תוכלה םיבמרה (6
 .'א ינש קרפ םש ליז םיבמרה ןושל זיכו ,הרומג הבושת ליר ((
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 תמדק  םדא לכל םידקיש יואר אוה םגו ,(5 . . . םנכמ ביבחה
 ונתד  אוהו ,המכח רסומ י" תארי :ורמאב הזו םידומלה ראשל ןמז
 תובא) 'כו ותמכחל תמדוק ואטח תאריש לכ :ליזראש ומכ השודקה
 ,(גיל .ו"ט) הונע דובכ ינפלו ךפה .ןואנ רבש ינפל (םי) :(א" גיפ
 .םיונע תא חוו לפש בוט (עי) :תחא החנהב ךשמנ קוספה הזו
 םהמ וא םהמע ותסנרפ ותויהלו םיונע םע חור לפש תויהל םעמה
 בל םכחל (לכ) :םיאג םע בר ללש הוש קלחב קולחישמ ,הטועמו
 אבהו ,שחל ןוכנ ארקנ הז לעב ,םיתפש קתמו .םתסב .ןובנ ארקי
 אבל העצה .שיא ינפל רשי ךרד שי (סכ) :הז ןינעב ךשמנ וירחא
 שפנה אוהו ,ונעגית למעה שפנ םעטה .למע שפג .(וכ) :וירחא
 הז יפל היהיו ,תלכשמה לע םעטה וא ,דבכב הבשומש הואתמה
 .והיפ וילע ףכא יכ :הנעגיי ונוצר ,ורובעב ומכ .ולו ,דדוב הלמעה
 שיא (זכ) : ('ז 'ו תלהק) .םדא למע לכ םעטכ ,חירכה !מעטו ףפכ ומכ
 ,והקוזיש המ לכוא םעטהו (ג'כ 'ו בימ) הלודנ הרכ ןינעמ ,הרכ לעילב
 ,לכוא אוה כ'פעאו ויתפש ףווש ולכאמ יכ םעטה .ויתפש לעו
 דבכנה ערה ,ףולא :ליכו ךלוה אוה .ןגרנו (סכ) :ללוזה גהנמכ
 הלכתמ .הער הלכ () :(ד" הנ םילהת) 'עדומו יפולא :ורמאכ
 :תראפת ןכו ,ךומס ,תרטע (לכ) :ערה תילכתל עיגה םעטהו
 ,בורה לע קדוצ תולרוגה ןינע יכ עודי  ,לרוגה תא לטוי קיחב (נל)
 שפנה ירקממ רכזש המ  רובעב ,(?לשמ ךרד לע הז רמאנ ילואו
 יעבטח.- הריציה תלחתב םבור ,םהימודו תודמה ולא יכ ,רמא ולאכ
 | .('ה 'א הימרי) ךרצא םרטב :םעטכ

 .זי השרפ

 .ליכשמ דבע (3) :וירחא אבהל העצה הז .הברח תפ בוט (9)
 דיחי .ערמ (ד) : םיחאה דחאכ בושיש דע ותמכח בורמ הז .ךותבו
 רכזש רונעב .שרל געל (ס) :((לותוא עדוי םשה :םעטהו ם'ערִמ ןמ
 ,רובדב ןכ יכ רמאי ,השעמב סמח אוהש .(א"ל א'י) לדה קשוע
 יכ ינב עד .םינקז תרטע (ו) : (ףול בשוה רשאכו רזעילא 'ר ןינעכ

 ?הנושאר סנכמ 'ל"צ ילואו תובית יתש םוקמ קחמנו שטשוטמ (*
 .נ'בלרב הז ןיעכו (
 : ול םדוקה י"י תובל ןחובו .ליר ילוא (
 : אוה ול בישהש המו ,רעוכמה שיאהל רמאש המ :'כ תינעת (+
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 ילעבל הבשחמב ןבומו םיניעה ילעבל שוחב שגרומ ןומהה תולכס
 הלודגנ החמש וחמשי םיליואה יכ ןיבתו הארת אלה .(5 . . . בלה
 ,האירב םלכאמו הדועסל םהיבהוא לכ ונמזיו ,תב וא ןב םהל דלוהב
 ןמ הבוטב םלועל וחמשי אלו ,םהל  אוה ןומהה תקושת םצועש דע
 ורזפ םישנא יתיארש דע ,םינב םהל ןיא םא םהל עיגתש תובוטה
 רהמי וא ,ןב תדלויו הרה ותשא תויהל םיאפורלו םימכחל םנוממ לכ
 וילעבל ןוממב תלעות ןיא ולאכ ,שרויש דע בר ןוה הל ןתיו השרגל
 הזב יד אלו  ,ליסכ וא היהי םכח ונבל שירוהל אלא םינפ םושכ
 רובעב היברו הירפ תוצמכ םלצא הביבח תוצמה ןמ הוצמ ןיא לבא
 םתעד ןיאו ,"י תא תעריול םדוק םג ,הרותב הנושארה הוצמה התויה
 הארת אלה ,םיגדב ומכ הכרב קר אוהש (לעיבארה תעדכ קפס ילב
 (חיכ 'א תישארב) םיה תנדב ודרו 'גו םיהלא םתוא ךרביו :ורמא
 קפס ילב םכחה הז ןימאי תמאבו ?הוצמ כ'ג היודרה | תויה ןכתיה
 הרותב יווצה אבש המ הוצמ קר הרותה ןמ :אל ,םירפופ תוצמ אוהש
 .םתוצמל עומשל ללכב

 רכש דאמ לודג ,הוצמ המצע דצמ הירפה םא .ינועמש התעו
 ןמ הרותה הריהזה הטלו ,(ףמרזיש ימו ןמדזיש תע לכב לעובה
 רתוי וופא ,םמצע (לועתרבח םג התדנ תעב ותשאמ ףאו ,ראשה
 .הלכ ושע ירמגל הענמל ולכי ולא יכ (3) לוכיבכ ,הרותה הרסאש הממ

 המצע תיטמו םישנה לא הלכ ותבהאש ןכ רבדה םא יכ דועו
 .יב . למ... שא . . מכ . . בו המו ,םשהל אוה שודק הילע
 עשילאו והילאכ וימי לכ השא ילב דומעי רשאו . . , (לילב תמ
 שורפיש וא ,םליעו אל יכ וא  ,םקיזי יכ םשפנב ורעש .רשאמ
 וכי היהו ,ויבואמ םשה ול חינהש האר רשאכ ה'ערמכ ותשאמ
 אל יכ רמאת םאה ,ול ךירצ יתלב אוהש הארו (?) ויחא םע רומעל
 (ו א" תלהק) 'גו ךערז תא ערז רקבב :יווצ רחא ה"ערמ ךשמנ
 םש) ומע םשה םיכסה יכ : ורמא רבכו (ביס תופבי) דיחיה שרדמכ

 :.(איע ב"

 (9) יתלעותו תשבחתל. הארנו .תובית יתש םוקמ שטשוטמ ('
 .ה"כ 'א תישארב (:
 .וירבדב םירדסדיאו ןורסח הזיא הזב .הארנ (
 ּ .שטשוטמ איהו ייכב ןכ (*
 ילואו ,יתקתעהו יתלצה ואר יניעש המו דואט שטשוטמ זיכ (5

 ? םינב ילב ותמש םישנא המכ : ל'צ
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 תעדה ץעמו : םדאל הרהזא וברו ורפ יווצ רחא אב ךיא ,דועו
 תעדה ץעמ םדא לכא אל ולא (?) ליזכח ורמאו לכאת אל ערו בוט
 .םינב דילוה אלו השא אשנ אל

 הרותב הקשח ישפנו השעא המו ,יאזע ןב ןעט ךיא דועו
 הירפה תוצממ ,ינוצר  ,הנממ לטבהל יאשרש הארנש ('ז ג'ס תומבי)
 רשפא אלה םגו ,תוצמה ןמ התלוזב ןכ ןיאש המ הרותב קשוחש :ימ
 הלילב ומכ הרותב קוסעמ הרובעב לטבי אל תעב הוצמה תאז םייקל
 תויהל ,יתפל תויארה ולאב ידו .לבגומ תע הל ןיא אלה יכ ,ובכשב
 ןיא יכ  ,ןושאר לכשומו תומילש אל  ,תותיחפ ומצע דצמ לגשמה
 אוה תומילשה לבא ,תומילש םהישעמכ תושעו תומהבל תומָרהה
 " םירבד) ויכרדב תכלהו : רמאנש המ םייקלו ךרבתי ויתודמב קבדהל
 ,דומילה תוענומה תובסהמ תחא הנמ השמ וניבר םכהה האור ךנהו .(ב*י
 היוארה הדמה חבשב אוהה םוקמה תלוזב רמאו ,('םינבו השאב קסעה

 האופרה דצ לע וא אלא ותעד היהי אל לועבישכ ןכו : (?תומסרופב
 .ערזה םייקל וא

 אוה םאו -- ןוטהה תולכס לע היארל יתאבה הז לכ הנהו
 םאו ,יוארו בוט ומצע דצמ לגשמה תויהל םיבשוחה -- ומצעב ןבומ
 רחא תומילש ותויה םיבשוח םהמו ,הרקעה םע ומכ ערזה םייקל וניא
 ןורחאה תומילשה ותויה םיבשוח םהבש םיבוטהו ,(%תמ . . . אוהש
 םילוגנרתכ םלצא םיליגו םהש דע ,םהיתושנ םע (?) אוהש רחא
 ומכ המיזב הפיטשה רדג הלא ועדי אלו ,םתושרע לע םיחורסו
 ,ןועה רדגמ ךלצא ראובמש המ םהל עדונ אל םג  ,ונירבח והעריש
 .קיזהל איבמ וא ,שפנל קיזתש המ איהש

 איהש רופב ל'זכח ודפי רשאב חומשל ךל יואר דאמ המו
 החיקלהו םילבגומה םיתעבו ,ותשאב םא יכ םייקתהל איה יכו ,הוצמ
 .תמא םהירבד לכו תמא םה יכ ,הב םירסוימ םיאנתב

 גהנתתו חטב בשוי התאו ,יוארה ינידמה ןוקיתה םג הז היהו
 לכו םינפ םושב הדרט ונממ ךל עיני אל רשאכו ,ךל יחרכהב
 רםולש התאו םשה תא דוכעלו ןויעל ךתקושת

 תלעותה ,ינוצר ,ויצלח יאצויב םראה גישי רשא דובכה םלואו
 ול היהיו םהיבא ולכלכי םינבה יכ ,אוה ,יתמאה דובכה אוהש ישפנה

 .תישיטחה הבסה ןושארמ דילפ ג'ומ (
 .ג'פ תועד תוכלה (1
 ,שטשוטמ הארנ ייכב ןכ (:



 זי השרפ א ילשמ 00

 ןיידע אוהו םינב ינב ול תויהב ןכש לכו ,המכחב לדתשהל יאנפ ז
 ,םחכ םימולע חכו תורחבה תעב וינב ינבו ,ןקז זא אוהש ,םייק
 ,והוליעויו דומלב ומע ורבחתי םיבוט םתויהב םינבהש םגו ,והסנרפיו
 רמא רשאכו ,תוארל לכוי אל ןקוזמ ויניע ודבכ רשאכ ןכש לכו
 םכח היהי ילוא ןב ול היהיש ובל לא םישיו : ל'ז השמ וניבר םכחה
 דע ,באל םיביאכמו םידירטמ םינבה ,בורב לבא (!לארשיב לודג
 רשאכ ר"ופ תוצמ םייקל ידכ אלא םהילא ףוסכל םכחל יואר ןיאש
 בוהאל ול יואר ןיא וילא ועיגי םאו .(לערזב עודיה לובג לז'כח ונעדוה
 רמא ןכלו ,ונב .תא רומחה בהאיש המ דצ לע םהילע לומחלו םתוא
 ,ול םינגוהמו םיכוט םה םא לבא (%אמנאב אכיא ינק המכ :אבר
 :המלש רמא דצה הזמו הדרט ול עיגיש ךרדב אל םבהאיש ול יואר
 רשאכ יכ | ,ונמא רשאכ םינב ינבה רכזו ,םינב ינב םינקז תרטע
 רתוי דוע םהילא וכרצ היהי  ,ול םינב ינב האריש דע םדאה  ןיקזי
 םיכירצ זא כ'ג םה וינב יכ ,והורזעי זא םיבזמ ויהי רשאכו  ,לודנ
 םתויהב תובאה  ,ינוצר ,סה יכ ,םתובא םינב תראפת הז ומכבו ,דעסל
 רוכשלו םינבה סנרפל ולמעתיו הבוטה ךרדב םינבה וכירדי םיבומ
 תובא אלו ,םתובא רכזו ,דומילב םתואצוהמ הז תלוזו םידמלמ םהל

 .באה ומכ ןבה לע למוח ונניאו ויכרצב דורט באה יבא יכ ,םתוב
 המ םתובא דובכב םיראפתמה םילכסה ונמע ינב בורל יואו

 היה םא ,םילכס םהש וחא יכ ,הזו ,םינפ םושב ןכ יואר ןיאש
 לכ טפוש ינפל םהירבד ובירקיה ,םהל ליעוי המ לודנ םכח םהיכא
 ןמ ,ןכ רמאי םאו ,םימכח ןב אוה ינא :רמאל וינפל וראפתיה ?ץראה
 לע יכ ,ךיבאל חנה ,רחא םוקממ ךל דומעי הלצהו חור :והובישי םימשה
 ויהו ורבנ ירוה תכרב :רמאי הכ םאו .ול ונלמנ השע רשא הבוטה לכ
 ? ליעוי ךלו ,ליעוה אל םהל אלה :ול ובישי ,םידבכנו םילודג םירישע

 םא ,ןבל באה תקדצ ליעוי אל יכ םינפל ונואב רבכ הנהו
 .סחיה אוה המכחה :םכחה רמא תמאבו ,ושפנ תעושתל ,אמוח אוה
 יכ ,םימכח ויה ויתובא תוכאו ויתובא רשאב חומשל םכחל יוארו
 ומכ תלעות םהמ ול עיגי אלש רשפא יא ,דמל וא םכח אוהש רחא
 | .ונראבש

 .ויפ ףוס תועד תוכלה (:
 .א'ס תוסבי (

 קר ,ורמא אבר אל לבא ,אמנאב ימרוק ימולש ימ .ביכ ןיבריע
 .הנתמ רב אדא בר
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 תראפת ויתובאמ וא וינכמ םדאל היהי דצ הזיאב ונראב הנה
 ואגתי אל ,והונילגש המ תמאה ןמ ונינכש וערי ולאו םימשה ןמ ול
 םהש המב ולדתשי אל םג ,םתוכנא תקדצמ םיאגתמ םהש המב
 לא ותב ןתנ יליכ שיא יתיאוש דע ,םהינב תונתחתהב םילדתשמ
 רהמ הברהו םילודג םירישע ויתובא תובאו ויתוכא ויה בל רסח רענ
 לא .ףסוכו ליכשמ ןב אוהה לכנל היהו ,ול רשא לכ ול ןתיו ,ןתמו
 רסוחב ונב תאו ותוא אוהה שיאה יתיאר םיטעומ םימי רחאו .תומכחה
 רשעה דבאנ ןכ הנה ,דומלב לדתשהל אוהה שיאה לוכי אלו ,לכ
 .קברה הבוט וינבמו ונממ דבא ותלואב אוהה לבנהו ,ער ןינעב אוהה

 תועדהמ הלענ תויהל תעדו לכשה םשה וננחש ימ יושא
 ,תופנוטמה תואמטהמ שודקו ,תולאוגמה תובשחמהמ רוהטו ,תוערה
 ןורתי המ :םעטמ .רתי תפש לבנל הואנ אל (ז) :הז לכ רומשו

 .רבדב הנש .עשפ הסכמ (ט) :ןכש לכ .יכ ףא :('ט 'ג תלהק)
 םעטהו (ביל א"ט:תישארב) םולחה תונשה :ןינעמ והושרפ םיבו
 אוהש ,יתעד יפלו ,עשפה הלעיש ,ינוצר ,םיברב ורפסמו רבדה הנוש
 ,וריבדב דמוע וניאש ימ אוהו  ,('ח 'ג רתסא) תו:ש םהיתדו ןינעמ
 .ער שקבי ירמ ךא (5י) :(א"כ ד"י) ברעתת לא םינוש םעו :והומכו
 ןכל ,םעטה .ירזכא ךאלמו :ראות ער היהי וא ,ירמ שיא ,םעטהו םש ,ירמ
 רטופ (לי) :וילע םחרל יואר ןיא יכ ,ורסיל ירזכא ךאלמ וב חלי
 קדקרמה שוריפו ,ברעתה .עלגתה .חתופ .רטופ .ןודמ תישאר םימ
 םתוטשפתהו םימה חולשב ותלחתהו ןודמה תחיתפ המריש ,(!לודגה
 ןכו ,אוהה םוקמה ורבעיש רשפא ,םוקמ לא וחלושי רשאכ םימה יכ
 םהה םירבדה ולעיש רשפא ,וחתפיו םתוא ולחי רשאכ ןודמהו בירה
 : שוטנ ורמא אוהו ,ותחנהב הוצ ןכ לע ,בישהל נשוי אלש המ לא
 בירה ילעב רכז ,בירה רכזש רובעב .קידצ עישרמו עשר קירצמ (וט)
 עישרה ומכ ,ומצעב הבעות אוה עשרה וקידצה יכ רמאו ,טפושה םע
 ,ושועל ול המל םעטה .ליסכ דיב ריחמ הז המל (זט) :קידצה
 ,לעופב לכשה םעטהו ,בל ול ןיא אוהו ,דבל המכח תונקל ותלעותש
 ערה יכ םעטה ,תע- לכב (זי) :המכח תונקל והאצוי אלש | ,ינוצר
 יכ ,הרצה תעב רכוי ביבחה חאה םלואו ,תע לכב והער בהוא
 אוהש ןמאנה בהואב םכחה רדגב הזו ,לעופל חאיצוה איה הדלותה
 הברע בוע (סי) :הרצה תעב שפנבו ,ךרוצה תעב ןוממב בדנתמה

 :ומכ .,והעו ינפל ותלוזל לבא לכל תוברעה ןיא ,והעו ינפל

 .400 דצ םישרשה רצוא (:
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 שיאל יואר ןיא יכ םעמהו ,(ב"  ג'כ תישארב) םהרבא וחתשיו
 בהא (>י) :והונשריפ רבכו ,והערל קר ויבהואמ ותלוזל ברע תויהל
 :ומכ .ליסכ דלי (לכ) :וביצעהלו וריבחב דורמל הצורש .עשפ
 ,ול הגותל היהיו ,דילוה ומכ ומעטש (ניי ' תישארב) דלי םירצמו
 םינפה הארמ .ההג ביטיי חמש בל (נכ) :ןושארה טפשמה אושנ

 .קחמ דחש | (נכ)  :₪י ו'ט) םינפ ביטיי :םוקמה תלוזב רמאש .ומכ
 תא (דכ) :רכזנה עשרל זמר חקי יכ ,וילעב וא ,םדא ומכ ךמסנה רפח
 הנמש תילכתה תשקב הז ,ץרא הצקב .('דימל רסח .המכח ןיבמ ינפ
 תויה רובעבו ,דומילה תענומה תובסהמ תחא ל'ז השמ וניבר םכחה
 ךומס ,הז לע דימת םחיכוהל םירוהל יוארו בורב םירענב הדמה תאז-
 (?םיכמה םה .םיבידנ תוכהל .קידצל שונע םג (וכ) :וירחא אבה ול
 רשוי  ,ינוצר ,רשוי לע םא םעטה .רשוי לע :רסח לעופה ןכ םאו
 ו'תודמ לע ריבעמה לכ :ל'ז םומאמכ הזו ,יוארש המו םיבידנהמ

 תותעל אצמנה רבדה יכ עודי חור רק* .וירמא ךשוח (זכ) :(,ז" היר)
 םא יכ רבדי אלש ,ינוצר ,רובדה רק ומעטו ,רתויב רקי אוה תוקוחר
 .םיקוחר םיתעל

 :חי השרפ

 ,דרפנ  .((ב"כ ט"י) םדא תואת םעטכ תופיתה .הואתל (ל)
 :לבא שורחי אל ליסכה יכ ,םעטהו ,ונממ וקחרי ויער יכ ,ליסכה אוה
 יכ ,הז תבסו ,הב םירבדמ עמשיש המכח לכב ברעתיו דימת רבדי
 :ןומהה רמאמכ ,עדוי אוהש לכל תוארהלו דבל תופיתהל ץפח אוה
 .עשר ינפ תאש (ס) :ורחא אבה ול ךמס ןכל ,ברועמ שיאה הז
 ,םיליסכ תצק רובעב תמאה רמולמ עונמל םכחל יואר ןיא יב םעטה
 קיזחמל יואר :םכחה רומאו ,טפשמב קידצ תומה תבם הז היהי יב
 ורכזנש םירמאמה ולא תצק הנהו ,םדא אריי אלש קדצבו המבחב
 ,בוטה רובירה חבשו ,רובדהמ הרהזאה ,ינוצר ,םינפל ורכזנ רבב ךומסב
 תולכס ראביש הַמל העצה התויהל הנה רובדהמ העינמה רכז לבא
 ול בוט רתוי היהו ,עדוי וניא םאו המכח לכב רבדל| הצורש לכסה
 ירבד וניבה יתלבל הבס ורובד היהי הנתו ,םיעדויל ןזוא תוטהל

 נמל, ליר (1
 .ותעד ףוסל יתדרי אל יכ רואיב ךירצ זיכו .םיכָמה ילוא (+
 .םדאה יפוי ושריפש ('
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 וניא םכחהש ,רמאש רובעב .בירב ואבי ליסכ יתפש (ו) : םירמואה
 ,ליסכ היהי יכ רמא ,םיעמושה םילכס תצק רובעב תמאה עונמל יואר
 .םימחלתמכ ןגרג ירבד (ס) :וקיזה היהי ןפ תושק םתא רבדי םא
 יובד יכ ,םעטהו ,העלבהו םלעה ןינעמ ,('לודגה קדקדמה ושריפ
 .קזיחה ןמו ערה ןמ תילכתב םיעיגמ םהו ,הלעבהבו תולקב ןגרגה
 רובעב .ותכאלמב הפרתמ םג (ע) :(*ךופה ומכ אוהש יתעד יפלו
 הצקה התע הגש הלודג תוצירח לעב קפס ילב אוהש ןגרנה הנגש
 .יזָפ תירק רישע ןוה (לי) :ותכאלמב הפרתמהו הלצעה אוהו ןורחאה

 אוהש המ התע רוכזי ,תמאה ךרד לע 'ע לדגמ אוהש המ רכזש רחא
 ותילכת יכ ,ץוצו הנק תנעשמ אוה םאו ,םילכסה ןומהל 'ל לדנמ
 העבשמ דחא והז .רבד בישמ (ני) :וירחא ראבי רשאכ רבשהו דובאה

 .חור (די) :(ט"מ היפ תובא) ליסכב םיאצמנש םכחה רמאש םירב
 השקו הדבכ הז םע היהיו ,הלקו השולח תעד .האכנ חורו :שיא
 .תיבשי םינידמ (שי) : תעד בישקהל םעטה .תער שקבת (ופ) :לובסל

 הזו (א'כ  אימ היעשי) םכיתומְצע ומכ םיבירמל ראת  ,םימוצע ןיב
 רוסיו הבירמה תיבשי לרוגה יכ םעטהו ,השק הבירמ לכש דצמ
 וחאב דרומה .עשפנ חא (פי) :הקולחב םיבירמה ןיבמ תקולחמה
 חירבכ םיקזח םינידמה ןכו ,הנממ השק .זע תירקמ .ותושרמ איצויו
 רובעב ,םדקש המל הז ךמסו הרסהה ישק םה יכ םעמהו .ןומרא
 :התבשי לרוגהו ,םתלחנ וקלחי תע םיחאה ןיב בורב  הבירמה תויה
 דיב םייחו תומ (פכ) :ויחא אבל העצה הז .שיא יפ ירפמ (כ)

 שיא (דכ) :('נ ג"'י) 'גז ונושלו ויפ רצונ :םעטכ ןושלה תושרב ,ןושלה
 ,ערהל םיעב שיא שי יכ םעטהו ,תינרוהא רחא ךשומ .שיו ,םיער
 .ותער תבכס ויהי ויעירש ,ינוצר

 ,םי השרפ
 תלחתב רמאמה הז יתוארב ,יחא עד ,ומְּפב ךלוה שר בוט (5)

 ומִתב ךלוהל דגנתמ ויתפש שקעמ :תמא יתרמא ,דאמ יתהמת ןויעה
 תלוזב דוע ורמא יתאצמש דע ,שרל קוספה הזב דגנתמ המ לבא
 ('ו חיכ) רישע אוהו םיכרד שקעמ ומתב ךלוה שר בוט :םוקמה הז
 ישרוד ךיריבחלו ךל יואר ןיא יכ ,הזו ,ןימה הרומה גוסה הנה חקל כיא

 .941 דצ םישרשה 'ס (1

 .ל"ז יישר שוריפ ןכנ ,הריבש-ןושל םלה ומכ ליר (1
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 יואר יכ ,ןוממה בר ,ינוצר ,רשע אצמת תע . . , (!תויהל המכחה
 המ ראשהל קר ,דומילב ךלצא אצמנה ןוממה לכ הרהמ איצוהל ךל
 אלש רמא ,ומְתב ךלוהה שרה חבשש רונעב םג .ונממ סנרפתתש

 .ונל םדק רשאכ בוטה תלועפ ול ףרצת ןכ םא אלא ,הכילהה קיפסי
 :רחא עשילאכ ,אטוח אוה ןויעב רהמנה אוהו (3) םילגרב ץא םלואו
 אוה .םירקש דע (₪) :םדוקה תלואה לעב אוה ,לדו (ד)
 [הבשחמ] (% . . , ער םשה יכ ,לרֶח לכו :ולחי םיבר (ו) :לדה
 וירחא וררהי םעה לכ יכ םעטהו ,('ב ט"לק םילהת) יערל התנבכ
 ןכש לכ .והערמ יכ ףא .שר יחא לכ (ז) :והואשניו והודבכיו
 ימ םעטהו ,והאנשי ורשבו ומצע ויחאש ירחא ,ונממ וקחרי ויערש
 .םירמא ףדרמ .ונממ וקחרי ורשע דבא םא ,רישע ותויהב יער היהש
 עיגמ ויערו ויחא תברק ויה אל רישע ותויהב יכ םעטהו ,וקחר ךפה
 תבס לבא ,םמע ורובודו ותרבח םהל תואששו ,וירבד תוחצ רובעב ול
 רשאכ וילעמ םקחו הז לע דעהו ,םתלעותל רשועה היה הברוקה
 אוהו ,ותירחאב םעטה .בומ אוצמל .בל הנק (ס) :רשועה דבא
 היקו .,הוקמ יךירפַה םדא לכש (פי) :וירחא אבה הז ךפהו ,םויקה

 שובכל ליכשמל יואר יכ םעטהו ,רובע דעהו ,חתפב תויהל יואר
 ןכל ,םעטה .תובא תלחנ ןוהו תיב (די) :לשומה תוצמ תושעלו וסעכ
 רשא ,םהלש המ לחנתהמ והושרגי ןפ ויתובא תא םיעכהל ןבל יואר ןיא
 השא י"ימו :םעט הזו תעדל בל ול םשה ןתנ רשאכ תמאה תגשהל הנכה אוה
 םע ךשמנ םעטהו ,המדרת בכסתי איבת ,המדרת ליפת הלצע (ומ) : תלכשמ
 הזוב .הוצמ רמוש (וט) :חכה קר ןתי אל םשה יכ ,ול םדקש המ
 יב ,הזו  ,וינפל תותוחפ ויתולועפו ויניעב יוזב אוהש םעמה | .ויכרד
 והונגיש המ תושעמ רמשהמ ומצע לע קדקדי אל ןכ אוהש ימ
 תמאבו זי ויט א'ש) ךיניעב התא ןטק םא : לאומש רמא ןכלו ,וילע
 י" הולמ (") : האגנתי אלש םע ,ויניעב בושח תויהל ליכשמל יואר
 םרמא לשמ דיע הזו ,אושנה אוה וא ,הבסב רחואמה אוה .לד ןנוח
 םירמוא שי .ותימה לאו : ךנב רפי (קי) : ויט הציב) ילע יול : ליז
 תישת לא המהיו הכבי םא םעטהו ,הכב ןמ יחיִכְּב ומכ ,המה ושרשש
 םעטהו .ושרשמו תומ ןינעמ אוהש םירמוא שיו = .וילע םחרל בל
 ;המח לדג (שי) :וירחא אבה ול ךמס ןכל .ירזכא תכמ ונכי אלש

 .שקע ל'צ ילואו הקחמנ תחא הבית (:
 .הבשחמ ומכ :ילואו תשטשוטמ תחא :הלמ (*
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 הבסה ןתנו ,ושפנ לא ('רבעתמ אוה וא ,לצנת ומכ .ליצת םא יכ
 בושי םימעפ וא םעפ לצני רשאכש רובעב ,קפס ילב שנועה ולבסל
 ריהזהש רחא .הצע עמש (כ) :רכליש דע הז הנשיו ,ןכ תושעל דוע
 תובשחמ תובר (5כ) : באה רסומ עומשל ןבה תא הוצ ,ןכה רסיל באה
 תולדתשהש םהמ שי יכ ,רמא ,םינבה רסיל ריהזהש רחא .שיא בלב
 רבכו דבכנה ורפסב ליז השמ וניבר ראיבש ומכ ,הרומג תוטש םמע
 בורש דצמ ,(?יפוי .םדא תואת (נכ) : ןינעה הז תלוז לע ויתשרפ

 ( 2 .ארקו) אוה דפח :ןינעמ ,ותפרח .ורסה .ול הואתמ םלועה
 י" תארי (נכ) : (*וירבדב םא ופוגב םא וטשקתהו םדאה יפוי םעטהו

 ןמט (דכ) :(דיי תוכרב) ל'זכה וב ושרדש המ ןוכנ .ןילי עבשו .םייחל
 הבישהל ערי אל .הנבישי אל .ולישבת וכותבו הר ועק .תחלצב ודי לצע
 תשקבמ לצעה תולצעל לשמ ךרד לע הזו  ,ויפ לא לכאמה איבהל
 עומשל ינב לדח (זכ) :הצריש .ימ לכל תנכומ התויה םע המכחה
 רסומ :ורמא ונאצמ םג (:"ל ויט) ,המכה רסומ ונאצמש רחא .רסומ
 ורמאל םעטב ךומס הזב רסומ יכ .רמול שי (נ"'כ זיט) תלוא םילוא
 יתשרפש ומכ ,םירוהל (?תודמה הלחת הנגש המל הז ךמסו ,תונשל
 דימל םע לדח םעט היהי וא .(" 'א) םיאטה ךותפי םא | ,קוספב
 ןינעמ תוגשל היהיו ('א 'ד תור .ח" 'ד םיטפוש) ילא הרופ :ומכ

 : (5ת"יב תרומת ,ירמאמ ,ז"יפל ם'מהו (טיי 'ה) דימת הגשת ומכ היגש
 ,ץילמ ןינעמ ("לורגה קדקדמה ושרפו ידעל זמר ,ץילי .לעילב דע (סכ)
 טפשמ תועי ומכ אוהש ,יתעד יפלו ,תולובהתו לש טפשמ שוריפו

 וצפחו ,םדוקה קופפה לש "ושפג, לע *בסומ, רבעתמ .ליצת ,ליר (
 הכקנ ןושל ליצת בשיל

 .16 םישרשה 'סב םג ושריפ ןב (5

 ורעשב לפלסמ היהש ףסויכ טושקו יפויל תולדתשה לע ותנו 9 6
 .לכש לעב לכל הפרחו תורענ השעמ הזו

 .תורמה ליצ יל לוא (-
 רוס - . :ורבסה ,ידארב רטקדה םלשה םכחה ברה (

 דימלב רבוחמ אוהשכז(ערמ רוס) הקחרהה לע הרות םימב רבוהמ אוהשכ
 רבחמה 8 רשפא כ'או (ילא ברק ליר ילא הרוס) רש לע הרומ
 העינמה לע הרוי םיגב רכוחמ אוג השכ ונייהד לדח שרש םג ןכ היהיש
 לע הרוי ,ןאכ ומכ דימלב רבוחמ אוהשכו ,ול בוזעמ תלרהו :ומכ הלילשהו
 הגשת ןושלמ) תוגנשל לדתשמ היה ,תונשל -- לדח שוריפ היהיו ךפהה
 ,ל"נה םכחה ברהמ תורעהו תוראה הנורחאב ואובי דועו :(דימת

 .243 דצ םישרשה רפסב (%
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 ינעלבתו :ןינעמ ,ריתסי .ןוא עלבי .בל הוענ ץלהח יכ = ('ג 'ח .בויא)
 םירסונ םתויהל ,ינוצר ,םיצלל םירוסיה | ,ונוכנ (טכ) | ,(ח " .בויא)
 : (4 גי םירבד) ערה תרעבו םעטכ ,דאמ יואר רבד אוה םיקלנו

 :כ השרפ
 .ףרחמ (ד) (5:ותוצמ לע רבוע .ורבעתמ .ריפככ םהנ (3)

 רשאכ ,ונממ קזח רתוי אוהש ,רוקה אלו ףרוחה רכזנו .ףרוחח רובעב
 ותויהב רוקהו .,םינזאמ תישארב שמשה תעגהב ליחתי ףרוחה יכ עודי
 : לצעתי ,שלח רוקמ םג יכ ותלצע תגלפה רוכזל ידכ ,ידג שארב
 שיאל קר ,ותלוזמ רתסנ םדאה ןוצר יכ םעמה .הצע סיקֶמע םימ (ס)
 בר (ו) : ומצעמ ונריכי וא ,ינממ ובל לכ תא איצוי יכ הלגי הנובת
 תבשחמש רצמ יכ הזו ,םדא בר ןכל ,םעטה ,ודסח שיא ארקי םדא
 רבחל ותוא רחבי רשא שיא וארקב םדא בורש אצמת ,תרתסנ םדאה
 ךלמ (פ) : םינומא שיא אוצמל קוחר יכ ,ותער תבסו ותפרח שיא ארקי
 .ןינקל תחאו ,רוכמל תחא םעטה .ןכאו ןבא (י) : 'תי םשה אוה .בשוי
 רכנתי ויללעמב םג (5י) + (נ"י היכ םירבד) ךסיכב ךל היהי אל :ומכ
 ןיעו תעמש ןזא (ני) : (ח"ס תוכרב) ןיצוב ןיצוב ל'ז םרמאמכ :רענ
 אל אוה יכ ,םעטה וא .('ט ד"צ םילהת) ןזוא עטונה ,םעטכ .האר
 ךטס ןכלו ,יוארה לא וניכהל ליכשמל יואר ןכל ,הלטבל הלא ארב
 .ינפב יכ הנוקח תמרעמ הז .הנוקה רמאי ער ער (י) :וירחא אבה ול
 ןימאי יתפ רכומה תויהבו ,וב ץפח וניאש האריו רחסמה הנגי רכומה
 הבשיו ללהתי זא ,ותיבל הנוקה ךלה רשאכו  ,לוזב ול והנתיו הז
 ודגב חקל (זט) : המכחמ הז לכ יכ ,וירחא אבה ול ךמס ןכל ,ומצע
 (?לבח ררפנה יכ .םש ,והלבח ,רזל ברע רשא שיאל זמר ,רז ברע יכ
 רשא שיאה יכ םעטהו ,ונכשמ חקל הירכנ דעב ונינעו ,[רֶא- לקשב

 א"הה היה לודגה קרקרמה תעד יפלו .ורובעב ערפי יכ ,שרָי רז ברע

 .ץצח : שיאל ברע (זי) :ונזמרש המ יפל ןכ וניאו ,הגלפהל הירכנב
 :םע םוקמ .דימלהו .ךומס ,התופלו דוס הלונ (פי) + ונימו םינבא
 אבה ול ךמס ןכל ,ןוממב חילצמה תחלצה אוה .תלהבמ הלחנ (פכ)
 ,ודכ ויניע וארי ףוסבל יכ ,וכרד חילצמל לובסל יוארש  רמול ,וירחא
 דבאיש ,םאתפ בר ןוה הנוקו ,חילצמה םדאה יכ ,הארת גורני

 .351 םישרשה יסב ןכו (:
 .140 רצ םישרשה 'סב ןויע (
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 היהת ,םימשה ןמ הריזג וניא םא הנהו ,ךלי ןכ אבש תמועלכ ,םואתפ
 למע אלש רובעב וילע ביבח ןוממה היהי אל יכ ,יתעד יפל הבסה
 דב כ ב אוה ,םדא שקומ (סכ) :ורמשל זירז היהי אל ןכלו ,וב
 :התחשה ןינעמ (ז'ט 'א הידבוע) ועלו ומכ .עלי :('חומ ב ש דק הו
 ןינע לע לפונ ירחא. םע ןושלה הזו ,שפחל ,רקבל םירדנ רחאו
 תעדי רבכו ,וירחא ןיקדוב : ל'ז םרמאכ ,ער וילע בשחנהו קפוסמה
 שקומה יכ רמא ןכל (ג'י גיפ תובא) תושירפל גיס םירדנ : לז םרמא
 ל'ז ונימכחו ,םלטבל הנעט אוצמל וירדנ רחא שפחיש םדאל ככסי
 ראובמו ,תמא הזו (ביל תבש) התמ םדא לש ותשא םירדנ ןועב :ורמא
 יואר ,טשפה ךרד לעו .וב הקובדה השאה לע שרפי ולא רבדה
 הז השקי .בורב יכ ,תושירפל גיס םהש ,וירדנ ולטיבב איה שנעתש
 : לוטבל הבורק הבס התויה ןוכנ ףאו ,השמ תשא ןינעכ םישנה יניעב
 ןפוא דומעיו .בשיו ,(?) וחורב לשומה איה .ךלמ םיעשר הרזמ (וכ)
 ךוד לע והזו ,לוגע ךותב םדימעמ : רמא ולאכ לונע אוהש לגלג
 עצפ תורְבח (5) : (לוירחא אכה ול ךמס ןכל ,םירדגב הלבגהל לשמ
 ול אוה וטשקתהו ערב קורמתה יכ ,םעטהו ,ער שיאב .ערב קורמת
 ןח אוצמל ילואו ,הבוטל הניא ותנוכ יכ ,עצפ תורְבח תמא דיע
 תורובחל םעט הזו ,ןטב ירדחב רשא םה תמאב ,תוכמי .תונוזה יניעב
 (?) .תדספנה הבשחמה איהש ,ערב רשא עצפ

 :אכ השרפ
 :ומכ ,ךלמ היהי ךומס אוה םא :ךלמ בל םימ יגלפ (9)

 בלה יכ  ,תערי רככו (3) ךומס יתלב ותויהל (*ןובנו םכח (?) ךלמ
 אוהש בלה יכ ,םעטהו ,עצמאב אוה ןכלו ,הנידמב ךליה ומכ ףונב
 ,םיבר םיכרדל וטשפתהל הצורמה תגלפהל םימ ינלפ ומכ אוה ךלמ
 ינלפל םשה (9) רוביד תויה לישמה וא ,םשה ריב אוה כ'פעאו
 ונטי 'תי אוה ןכ ,םיבר םילחנל ונממ ףעתסיו ,רהזא רוקמהש ,םיט
 וקיתעי רשא םישנאה :םכחה רמאמכ ץופחי רשא לכל תובר תלועפל
 רבכ :םיניע םור (ד) :(*רתויב םיפקשומה םה הדמ לא הדממ םשפנ

 .ניבלרה רבד ייפע ילואו ונווכל יתעדי אלו ייכב ןכ (י
 .רואיב ךירצ זיכ
 .(בי 'נ אימ) ןובגו םכח בל ליצ ילוא

 .רואיב ךירצ ז'כו (+
 ַס
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 יעצמאה אוה ,ץווח תובשחמ (ה) :תאטח איהש .תאטח :ויתשרפ

 תלעפ הז ,םעטה .ףדנ לבה .תורצא לעפ (ו) :לצע ןיבו ץא ןיב
 ומרחב והורגי ןינעמ .םרוגי () :תומה ישרוד םישנאהמ לבה
 הבסהו ,וילא םכישמיו םיעשרב קיזחנ דשה םעטהו ,(ויט 'א קוקבח)
 ליכשמ (ני) :גג תנפ לע תבש חבש ןכל ,טפשמ תושעל ונאמ יכ
 ותוארב םעטהו ('א 'א תומש) ותיבו שיא :ומכ תיבה ינב .תיבל קירצ
 וניאש ,ערל םתוא ףלפמ ןכל ,םקיתעהל ענמי ערב םיעבטומ םתוא
 תקעזמ ונזא םטא (גי) :ונל םדק ושאכ ,םהיובד - וא ,םחיכומ

 :(?) תחכותה לאשיש ימ חיכוי אל םא קידצ היהי אל יב םעטה לד
 .םיאפר להקב :העות םדא (וט) :("םינש רובעב תרשמ ,הפכי (די)
 ;(ט*י תוכרב) םיתמ םיאורק םהייחב וליפא םיעשר ,ל'ז םרמאכ ,םיתמ
 : (יב 'ב תלהק) השע וז המ החמשלו :םעטכ ,ףוגל .החמש בהא (זי)
 בוט (טי) | :('ג ג'מ היעשי) ךרפכ יתתנ :ומכ .שר קידצל רפכ (פי)
 ,הערה התרבחמ םינפ לכ: לע קחרה הנוכה ,רבדמ ,ץראב תבש
 קיז" ערה יכ | הזו ,0א 'ט היסרי) רבדמב יננתי ימ :איבנה רמאמכ
 דצ לע הז ,רפחו הקדצ ףדר (לכ) :וירחא אבה ךמס ןכל ,בומל
 ריע (נכ) :דפחו הקדצ תושעל 'תי םשה תדובעל דודנ קיחרמל המחנ
 הבוט :ומכ המכחב תוריצכה תונידמה שובכי םכחה יכ םעמה .םירבג
 .ןודז תרבעב השע | .ריהי דז (דכ) :("ט 'ט תלהק) הרובגמ המכח
 וירחא אבה םגו ,ל"'ז השמ וניבר ושריפ רככו ,ןורזב ויתולועפ לעופ
 (?) םיעשר הבז ןיממ אוה םיבזכ דע (חכ) : ותעדל המש שקובי וירעשב

 :ותמאל .עמוש | שיאו ,('ב כ" הימרי) םהיפב התא בורק : םעטכ
 בר ןמזל וא וייח ימי לכ חצנל םעטו ,ןורחא רודל רפְסי ,רבדי חצנל
 :לודנ ןמז דע ומעטש (ביכ 'א א'ש) םלוע דע םש בשיו : ומכ
 בויא) וינפ הנשמ :ומכ ,ונויעבו ותונפב .וינפב עשר שיא זעה (טכ)
 םירכזגה ויריבהו .המכח ןיא (5) :וירחא אבה ול ךמס ןכל (יב די

 ינארי אל יכ :ורמאכ ,וגישהל י" דגנל ,("רסח םדא לע םיאושנ
 וירחא אבה םעטב ךשמנ אוהש רמול ןוכנו ,('כ ג'ו תוסש) יחו םדאה
 תוצירהה תמא הרזגה םא :תרטואה המרקההכ ,תולדתשהמ אוהו
 .רקש

 .הזע המח הפכי ('
 ? הפ רפחה םדאל םיאושנ המה הצעהו הסכחה יכ ותנוכ ילוא (?
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 :בכ השרפ
 אילת אלזמב :ל"ז םרמאכ .י" םלכ חשע .שרו רישע (נ)

 .םיחפ םינצ (ס) : תילכתו ףוס .הונע בקע (ד) : (חיכ ק"ומ) אתלימ
 ושרפ רבכ (ל תוביתכ) םימש ידיב לכה : ל'זר ורמאש המו ,אושנהמ
 ערוז (פ) :וירבד לע ביטהל ןיאו ,תובאל תומדקהמ ינימשב ל'ז וניבר
 ךיד לע ןואב הריצקהו העירזה רכזש רובעב .ותרבע טבשו .הלוע
 לשמ הזו ,דבאיו הלכי יכ רמאו ,שודל אוהש טבשה וב רכז ,לשמ
 .ץל שרג (י) :האנק תבסב הז יכ ,ותרבע םעטו' ,הימרב רמלמל
 ץלה שרגל דמלמל הוצ ,דומלל שקבמה ,לרל דומילה חבש רשאב
 ,אושנה אוה .ךלמ והעו .בל רוהט בהא ((י) : ודמעממ ואיצוהלו
 ךלמה תוצמ ומכ ,וירמא תוחצו הבהא בורמ ויתוצמ השעי םעטהו
 ,םישנל ראות .תורז יפ (די) :(9) (ז"ט ק'ומ) הילימ ןיעמתשמ :םרמאכ

 :(1תרחא ךרד לע וא ,וב הקישנה קשוח ליסכה יכ  ,יפ רכזו
 דחא לכ תילכת הז םעטה .רוסחמל ךא .ומצעל  .ול תוברהל (זט)
 הצק ינשהו ,תוליכה הצק ןושארה ,קוספה הזב םירכזנה םינימה ינשמ
 ויה ונומא רשאכ ,םילשמה ןמ רבעש המ הנה .ךנזא טה (!י) :רוזיפה
 םיווצ רמול םישי התעו ,וב לחוהש המ תצק קר  ,תוחנומ תורזנ
 יתבתכ אלה (כ) : םימיענב ,ץוביקהו ,םש .םיענ יכ (סי) : תורהזאו
 תומש) ולָכ לע םֶשֶלֶשו :ומכ .םישלש :הז רחא אוביש המב .ךל
 : םעטכ הזו ,םידככנו םירש םהש ,ךלמל הנשמה רחא רשא םהו ,(' ד"
 : תפומב רורב אוהש המ .טשק ךעידוהל (לכ) :+'ו 'ח) רבדא םידיגנ יכ
 ודי לאל ןיאו ענכנו לפש והארתש רובעב םעטה .לד לזנת לא (נכ)
 תא חקלי ומכ ומעטו ,הקזחב חקלי .עבקו (נכ) :ושפנ לע דומעל
 :ול רבחתת לא ותנוכו ,לר ןינעמ .ערתת לא (דכ) :םהיקשוע שפנ
 תומילשב היהו תונתמ לקשב ,תואָשמ :ףכ יעקתב יהת לא (וכ)
 ןיא םא (זכ) :השונ ןינעמ ,תובר ןושלב םש אוהו ,תוכלממ וטכ
 ןוכשמל תחקל השיגנה תילכת הז .ךיתחתמ ךבכשמ חקי המל .ךל
 ,ותשא ,יהושרפ ליז ונימכחו ,הילע בכוש אוה רשא תסכהו רכה
 : א 'ו ליעל) (?רזל תעקת שוריפ ונל ראבתהש רחא םשוריפ ןוכנו
 ללכבו ,לונגה תגשהמ הלתת ריהזהש רובעב .ריהמ שיא תיזח (טכ)
 התע חכשי ,םילנרב ץא תלועפ והזש ,יואר ןיאש המ הדמח לכ הז

 .הורע ךרדב (:
 .תרחא הנוכל הפ וירבד תונשהב כ*א ל"ר (
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 תילכת היהי יכ רמאו .רהמנ ומכ ריהמ ןיא יכ ,עצוממה תוצירחה
 ךשח יכ םיכושח םילפשה וארקנו ,םיכלמה רמעמל הברוקהו דובכה
 הדוהי ירוח :ןכלו ,ורוחי םהינפ םיחילצמה םידבכנהו ,םראת רוחשמ
 ; (ד'ו כר הימחנ)

 :גכ השרפ

 םיכלמל הברוקה רכזש רובעב .לשומ תא םוחלל בשת יכ (5)
 רומשל ול יוארשו ,םתודמ ףלחתה יפל םמע גהנתהל יואר ךיא ריכזי
 יב ,העילבה  תיבב ומעטו  ,עול ושרש .ךעלב ןיכס תמשו (נ) :ויפ
 המ לוכאלמ ורצי שובכל הנוכהו ,םעטב םיבורק התחשההו העילבה
 תיבכ ררוש תויהל דובכה והואשי אלש לשמ ךרד לע הזו ,והקיזיש
 םיבהואכ םיארנ : ל'ז םרמאכ ,םיבזכ םהל אוהו .ואתת לא (נ) : ךלמה
 :ומכ תללוכ הרומנ הרזנ הז ןיאו ("מ ביפ תובא) ןתאנה תעשב
 .רישעהל עגית לא (+) :יאנתה דצ לע היה לבא (ט'כ 'ב) בשוי אוהו
 .ףיעתה (ק) : דומילהמ ךענמת תוכלמה תלועפב הדרטה יכ םעמה
 ימעטו ,ךשוח םעטמ אוהש | (ביכ 'י בויא) התפע ץרא ומכ ונינע
 ימעט היהיו (?הקרבה ןושל ,הז ךפיה ושויפש ימ שו ,(לומצעב
 .ןיע ער םהל תא םחלת לא (ו) :םלעתי וילא טיבמ התאש דועב
 ימכ תמאה ןיא יכ םעטה ,רעש ומכ יכ  .ותלוז וא לשומ אוה םא םעמה
 ךירבד תחשו ,תלכא ךתפ (פ) :ושפנב המדש ומכ לבא וירבדמ הארנש
 יכ : ליסכ ינזאב (ט) : תוחוכנ רפסת לא הז תומדכ השעת יכ ,םימיענה
 יתלבל לשמ הזש ,יתעד יפל .םלוע לוכג גסת לא (י) : זובי םא .זובי
 רובעב יכ הזו ,ןוגה יתלבהמ העינמה הוצש רחא ,ןוגההמ דומילה עונמ
 סמוה הדומל ענומה ארקנ ,הצריש ימ לכל הנותנו תנכומ המכחה תויה
 לאו ,הוסמחת ןפ יואר וניאש ימל המכה רופמת לא : םכהה רמאו ,לחוגו
 התא (די) : רפיל .רסומל האיבה (ני) :םוסמחת ןפ הישנאמ העינמת
 : לואשמ הזו ,ושפנ ליצת  ,ופוג הקלת םא םעטה .ונכת טבשב
 םעטה .תאריב םא יכ () :חמשי םכח לכש :ינא םג םעטו (וט)

 :ומכ ,תירחא שי תמאב .םא יכ (סי) :םשה תאריב לדתשת לבא
 םיערק ובש שובל .םיערקו (לכ) :(ח"י "מ תישארב) ףסכה םת םא

 .ויניע ומיצעהב וא ,לפואב ל"צ ילואו ייכב ןכ (י
 .360 םישרשה יסב ןכ (!
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 לא ,ונינעו  ,רוחאו המודק וב שי | .זובת לאו ,ךיבאל עמש (נכ)
 המ : ל'ז םרמאמכ : רוכמת לאו הנק תמא (גכ) :הנקז יכ ךמא זובת
 וא ,םכח ךרוצ ול ךירצ כ'א אלא ,יואר הזו ,("ל םירדנ) םנחב ינא
 .ףתחכ איה ףא (פכ) :בזוע רכומ לכ יכ ,הביזעל לשמ הז היה
 ךל יוא :םעטמ .יוא ימל (פכ) : ('בורקל ףיכהו ,תוריהמ םעטמ
 אבוסו ללוז יכ .םדקש ומכ הזו ,(?ןויבא ומכ .יובא ,(ט'כ א*כ רבדמב)

 יה היעשי) ףשנב ירחאמו : ומכ ,םש םיבכעתמה .םירחאמל (5) : שרוי
 .ןיי ארת לא (59) : בוטה ןייה רוקחל תרחא ריעמ  .םיאבל .(א"י
 זמר .ןתי .וירחא ךושמתש דע והארמ רדומחל וכ חיגשת לא םעטה
 הארמ יכ (1 א"  רבדמב) וניעו :ומכ ורהזו והארמ .וניע  ,ןייל
 .ותירחא (25) .('י 'ז ש"הש) ידודל ךלוה ומכ .ךלהתי :םוכב תומימדא
 : (לרובשיו רוביחה דירפי םעטהו ,שרפה ןינעמ ,שרפי  ,ןייל יונכ
 הילעבו הניפס .לבח (י5) : רוכשה ירקמ ולא .תורז וארי ךיניע (גל)

 םילבחל הכירצ הניפסה יכ לבַחמ ותוא רזגש ימ שיו = ,לבוח ארקנ
 תעדל הגיהנמ ךירצ יכ ,תולבחתמ ותוא רזוגש ימ שיו ,םיבֶר םירתימי
 .הבר הבשחמלו

 ,:דכ השרפ

 תעד יפל יואר היהו ,טפשמה אושנ .זועב םכח רבג (ס)

 שריפש ומכ ,לודג חכ לעב םעטהו ,זועב אוה ,(9) ברעה יקדקדמ
 אוהו . תולבחתה חבשש רובעב .ערהל בשחמ (ק) :חכ ץמאמ : וירחא

 תולכחתה יכ ראבל בש | ,םייכפה םינימ ינשל כוס (*ןנרמא רשאכ
 שיאה וארק םלועה ישנא םלואו ,המכהב רשא ןיממ םה ,חבשש
 .תומיזמ לעב (5 . . . ערהל בשחמה

 םדסוהב םיערה ךינכש דימת עמשת אלה  .ירוחב יחא התאו
 תולובחת לעב :אוהו ןוה ףופאל ויתונש לכ הלכ שיאה וחבשי ,רחי
 םכח וארקיו ,וילבהו םלועה יקסעמ הז תלוזו ,תוולהלו ויתובוח שוגנל
 ,םהיריבחלו םהל יוארש המ ,םירמוא םה יכ עדוי ךגהו ,איבנמ ףידע

 .יתמאה ףיכ ('
 .15 םישרשה 'סב ןכו (?

 .יישרב ומכ םישוריפ ינש ללוכ (3
 .יה יא ליעל (*
 .אוהש :ליצ ילואו ,הקחמנ תחא הבית (5
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 ונימכח והורדגש המ ראותב אוהש ימ םכחה ראתל ךל .יוארש ומכ
 רבד לכב ןחובה הנוכהו (:ב'ל דימת) דלונה תא האורה :אוהו ליז
 וילעפמ רשא שיאה אוהש םכחב רישר ןבא רדג ללוכ הזו ,תילכתה
 ,םייתמא ויתועדו  ,םיקדוצ וירמאמו םינקותמ ויתוכאלמו  ,םימכוחמ
 ,תומיזמ לעב םדוקה ןיא יכ : רמא ולאכ .תלוא תמז (פ) +: םיפי ויתודמו
 תבעות עבש ('םעטב .תבעותו :אושנ .תאטח : ורמאו .תומיז לעב לבא
 םויב ךערל רוזעת אל התאו .הרצ םויב תיפרתה (י) :(היכ ייב) ובלב
 .ךושחת םא :לצה לבא ןכ השעת אל םעטה .לצה (5י) :ותרצ
 יכ םעטה * .רמאת יכ (כי) :םהל רוזעלמ ענמת םא ותומיש סעמה
 תולצנתה הז הנה ,ותרצ יתעדי אל :רמולו ךמצע קידצהל בישחת
 תייהש עדיו בבלל האורה םשה לבא ,םלועה ישנא וב ונימאיש רשפא
 ךתלוז שפנ ליצהל יכ םעטה .ינב לכא (2) : תמלעתהו עדוי
 המ רפסמ תיפרתה היה םא םלואו ,ךשפנ ליצהל יכ ףא ,ךיתיוצ
 ,הערה ימי ואוכי אל רשא דע םידקהל ריהזיו םימיה תירחאב היהיש
 םא תומל םיחוקל םהש רמאש המ דוסהו ,(9) תרחא ךרד היהי
 בראת לא (ופ) : (?ךל ברו ,תירחא שיו תאצמ םא םילשהו ,ךושחת
 הערל ךתירחא היהת אל יכ םעטה .אל יכ (כ) : עשרה חכונל .עשר
 םיכפהתמו םינתשמ .םינוש םעו (5כ) :ךעדי םיעשר רנ לבא
 ךפהתמו הנתשמש בהוא לכ : םכחה רמאו ,םיערמ םניא םאו םתבהאב
 םיערמל זמר .םהינש דיפו (5כ) :אנושכ ותוא בושח ,ותבהאב
 \ ,רוכזל ריתעה תודמה הלא םעטה .םימכחל הלא םג (נכ) :םינושלו
 ןינעמ .קשי םיתפש (וכ) : םרכז םדק רשאל ףרוצמ ,םימכחל תויאר
 קבורמהו םשגב םשג תשיגפ איה תוימשגה הקישנה יכ ,קובדו רוכח
 וקשי םיבר יכ םעטהו ,בישמה לא לעופה םישל ןוכנ ןכל ,קבדמ
 לא (סכ) :]מז .הדתעו (זכ) :הבהאו הבח בורמ תוחוכנ רבדמה לא
 ,םירזועה םיבהואה תונק םינוציחה תונכהמ תחא תויה*רוכעב .דע יהת
 אוצמל הער םדא לע דיעי אל .יכ םעטהו [חמ ,םנחי :הז ול ךמס
 ינוצר (להנתמ םעטמ וא .אוהה םדאה אנוש ,ינוצר ,ואנוש יניעב ןח
 ערה םא ףא םעטה .רמאת לא (טכ) :והערב דיעהל דחוש הקיש
 טעמ (גל) :םילורח ןכו ץוק ןימ .םינושמק (ל) : והיקיזת לא ךל

 .ךסוס וניאש ליר (:
 .רואיב ךירצ זיכ (*
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 אבו (דל) :הז ול יתרמאו יבל יתרסיו רסומ יתחקל םעמה .תונש
 רמאש המ כ'ג הזו ,ךיתיוצש ומכ השעת אל םא םעטה .ךלהתמ
 .ובל לא

 :הכ השרפ
 המ לכב בטיה שפחת רושאכ .המלש ילשמ הלא םג (פ)

 ,םתרכז םדקש המ םע םינשנ וירמאמ בורש אצמת רוכזל דיתעש
 םיריתעה םינוימדה אצמת םג ,םיפלחתמ םינוימדה לכא ,הנוכה ,ינוצר
 ,םילחגל םחפ ,פופל טוש ,ברחו ץיפמ :ומכ ,םינפל ויה רשאמ םיבר
 לבא ,המלשמ רפסה רובחמ הז היה אל יתעד יפל םנמאו ,םיבר ןכו
 יפכ םילדכנ םירבד לעו ,םינוש םיתעב המלש םרמא םירמאמ ויה
 ישנאו ,ומצעמ אוה וא ויובד םיעמושה וידבע םכתכו ,ןמדזהש המ
 לא םורבחו םתוא וצבקו םירזופמ םואצמ המ ןמז ותומ רחא היקזח
 : ונממ גישתש המ רתסתש .רבד רתסה םיהלא דובכ (3) : רפסה הז
 ,רתסהה ךפה הז ןיאו ,תילכתב שופחהו השירדה אוה .רבד רוקח
 : םיהלא ומכ םיכלמ היהי ןכל ,ונרתסי ונעדי רשאכו ,רקוח םכחה לבא
 לעופל יונכ היה .ךליפשהמ (ו) :עשר וגה ומכ ,םעטה .םיניס וגה (ד)
 ךליפשיש ךיניע ואריש םעטה .ךיניע ואר רשא .והולפשי ותלוז יכ
 רשאמ דחפמ .השעת המ ןפ .אצת לא (ת) :בידנ ינפל ךתלוז
 ךער ןיבו ךניב הבירמה פונכת ולא םעטה ,ביר ךביר (ט) :השעת
 : הבהאו הבחב ומע. תייהש דועב ךל והולגש דוסה הלגת לא
 רשאמ הז .םכח חיכומ (ני) : ךער יאנגמ תילגש המ ןפ .ךתברו (י)

 הבושב ;: ןינעמ חוני .בישי .תנצכ (גי) :ראותמל ראתה ומידקה
 ךלמל בישהו :ומכ הבושת ןינעמ תויהל ןכתיו (ו"ט 'ל היעשי) תחנו
 : םכתה רמאו םדאה ףונ ומכ חילשה יכ הזו ,('ד 'ג ב'ם) לארשי
 ,האור וניאש המב וניע אוהש יפל ,חלושה לכש לע הרוי הולשה
 ליכשמ רתויה וידבעב רוחבל יואר ןכלו ,עמוש וניאש המב ונזאו
 לשמ הזו  ,םמורל ןכ וארקנו ,םיננע .םיאישנ (די) : וחולש ותויהל
 סעכי רשאכ םעטה .םיפא ךראב (וט) : הקיר ושפנו המכחב ראפתמל
 : וירבד לכ אוהה שיאה לובסי רשאכ ותמח רשת ,שיא לע לשומה
 קופסיש המ לוכא ,ומעט .ךָיד .וירחא אבל לשמ הז .תאצמ שבר (וט)
 לכאמה אוה יכ שבדה רכזו ,עובשל אלו ,בערה טוקשיש ידְכ ךל
 : ונממ הברי םא ולכוא שפנ וב ץוקת כיפעאו םימעטבש ברע רתויה
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 : והערב דגוב אוהש רכוי זא יכ םעטה ,הרצ םויב דגוב חטבמ (טי)
 קוזי ןכ ,רֶשו :(ני 'ו לאינד) אדעת אל : םעטמ ריסמ .דנב הדעמ (כ)
 ביאכמ אוה יכ ,םינפ םושב חכונ וניאש יטל חיכומל לשמ הזו רשה
 : וירחא אבה ול ךמס ןכל ,ויתודומחו ויתולוגס ףויז ול ותוארהב ותוא
 המ ול רבדת ,ואתה הזב ('לכסה היהי רשאכ יכ .בער םא (?כ)
 שנועה הזבו ,אמצל םימהו בעול םחלה תואיש ומכ ,ול תואיש
 .ללוחת ןופצ חוו (נכ) :ךוקיזי אלש לצנת התאו ,ול לודג רתויה
 הזו השביו הרק תאזה חורה יכ הזו ('ט 'ד הכימ) הדלויכ ליח םעטמ
 ,םימעזנ םינפו : תוחלבו םוחב םיולת םה יכ םדאה ייחל דגנתמ
 םיפעוז וינפ היהיש דע םדאל באכתו ללוחת רתס ןושל יכ םעטה
 ראובמ .שבד לכא (נכ) :(יה א"'ק םילהת) רתסב ינשלמ :םעטכ
 ,עשרה ינפל ענכנ קידצה תויה הננש רחא הנהו ,ותילכתב לשמנה
 אוהו רחאה הצקה םג הג ,יוארב תולדתשהמו ןויעהמ ענמהה אוהז
 השמ וניבר םכחה ראיבש ומכ ,יוארש המבו ןטעב תואלפומה הדיקשה
 דוככ אוה ,םדוככ רקחו :ורמאב ללכנש המ אוהו עצוממה לבא ,ל'ז
  :םימשה ןמ םדאל תראפתו

 וכ השרפ

 לא (ד) :חונת אלש רופצה תצוומכ םעטכ .דונל רופצכ (3)
 :(א'ל תבש) וריתה הפיו ליזכח ונעמ הפי .ליסכ הנע .ליסב ןעת
 לכו אלש וילגר ותרכנ ולאכ המדי יכ תרוכ .םילגר הצקמ (ו)
 םימכ געל התשי :םעטכ .התש סמח :חולשל ךרמציש דע תכלל
 אוהש םדאה ןמ ,חספמ :ובגוהו ומרוה ,םיקש וילד () : (1 ד'ל .בויא)
 םהש פ"עאו ,ונממ םתלועפ הלטב םעטהו ,וילגר ומרוהש רחא ,חספ
 .לשמנה וניבי אל ,םיליסכ יפב לשמה ןכ .דוע םהב תלעות ןיא ,ול
 רורצ : ומכ ,דגב תכיתחב הרשקנש ןבא רורצכ (ס) : תילכתה אוהש
 :םיבוט יתלב םהש ןינב ינבא ץבוק .המגרמב : (ג'י 'א שה"יש) רומה
 .בר () :(ב'כ היל תומש) םזנו חח ומכ ,עורזה לע ידע .חוח (ט)
 ,םב לשומו לכה תא ארימ אוה ,םעבש לודגה ושרפמש ימ שי
 סעטכ .םיובוע רכש ןכו ,ותדובעב וחירכמו ליסכל רכש ןתונו
 רכושו לעופה אוה לכ יכ יתעד יפלו .('ג ינ רתסא) רבוע התא עודמ

 ? השענ המ .ךאנושלו, (?



 15 זכ-וכ השרפ א ילשמ

 חור יכ ב 'ח תישארב) םוהת תוניעמ ורכסיו : םעממ ךימסב ומכ
 ,ד "כ) ףא ףמש :םעטכ ןיעמ תרובגתו םימ ףטש ומכ ליסכה
 ליכשמה יכ הזו ,םלשה םכחה אוהו ,ברה דיחפמ םדא לכ יכ רמאו
 ,ותלוז ןוצר ינפמ ונוצר לטבמ ןכלו ,םדא םושל זב וניא בושחה
 םימ רוכסל ומכ השק רבד אוה ונוצרמ וענמל ליסכ יפ רוכסל לבא
 (?) רבוש ליסכל הוקת (ני) : וירחא אבה ול ךמס ןכלו ,םרזב םיטפושה
 :ויתשרפ ןמט (וט) : דומלל לדתשי אל ויניעב םכחה יכ הזו ,ותליסכ
 ,העבש רפסמ וחקי םיוכעה יכ עד .םעט יבישמ העבשמ (וט)
 וחקי ןכו ,רתי םא תוחפ םא לבא ,םצמצל וניא םתנוכ םאו
 ('ג ט"י בויא) םימעפ רשע הז :ורמאכ ,םיבר םעטהו ,הושע רפסמ
 יכ הרשע חקולו םינוילעה רפסמ ציע העבש חקול ילואו ,ןכ םינרו
 הלתו םעטמ הלהלתמכ (קי) :דימת הז רוכזו .('ןושארה ללוכה אוה
 יאמרה ןכו ,השעי המ ערי אלש םדאה תואיל ןינע אוהש ג'י ז'מ תישארב)
 ףסכ (גכ) :וריבח תימהל שקבמו םיקיז הרומ ותולצעב ןכ ותויה המדמ
 .םיקלוד :לועפ ךרד תלוז לא ראת ,הפְצמ ,(לםיגיסמ רחבנ .םיגיס
 ביטהל לודגה תוצירחה ורבדב הארמ אוהש םעטהו ,םישוטלו םימודא
 .הצילמה תוחצ יקלחמ דחא הז יכ ,חכונל רבדמ .הסכת (וכ) :וריבחל
 \חיי ג"ע םילהת) תואושמל םתלפה : ןינעמ לודגה קדקדמה השריפ .ןואשמב
 קירו רוענ םוקמב ורתסמו ותאנש הסכמש ימ : רמאו ןברוחו ןוממש איהש
 יפלו .איסהרפב ותעד הלגי ךרכתי אוה הנה ,ארובה ונארי אלש ידכ
 ,תואשמ לקשמ לע תלוז םש איהו ('ב ויט םירבד) השמ םעטמ אוהש ,יתעד
 ךירצש הממ םתלוזו תועמ וריבחל הוליש ובל בֶרְק יאמרה יכרדמ יכ הזו
 ,רקש ןושל (קכ) :ולגרל תשר ןמטי הזבו בהואל וריבח והובשחיש ידכ ול
 .םדוקה םעטב ךשמנ הזו יחד ומכ םש .החרמ השעי .לעופה אוה  .ויכד

 .זכ השרפ

 אוהש ,דיתעש המב םויה ללהתת לע םעטה .ללהתת לא (5)
 .םינמאנ (ו) : לעופל אציש המב ףא םעטה .רז ךללהי () :ירשפא
 :(:" היל לאקזחי) םכירבד ילע םתותעה םעטמ ,תובו .תוותענו
 .שפנ תצעמ והער קתמו (ט) :דימל ירסח .הבער שפנו .העבש שפנ (()

 :שפנ תצעמ והערמ ול עיגיש קותמב םדאח המשי ןכ יכ םעטה

 .ע"בארה רמאי ןכו (+
 ? ול הז ןיאס (
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 .ול בשחת :ףנח תדמ הז .והער ךרבמ (די) : יתוא ףרחמ .יפרח (?י)
 . הערה השאה יכ ,לודגה קדקדמה שוריפ .חור ןפצ הינפצ (!ט) : וחערל
 ול שיש ןמשכ אוהו ,חורה תנופצ ענמנש ומכ ,התער ןופצל ענמנ
 םא ודיב םדאה והנפצי םא ,וחירב ומצע לע ארוק אוהש לודג חיר
 ןינעמ איהו הדח ושרש .דחי לזרבב לזרב (") : ונימיב והנפצי
 ,םינפה לא םימה ךומס .םינפל םינפה םימכ (פי) :  השוטלו הדודח
 םהש םידחוימ םימ םהל שי תודבכנה םישנה ןכש לכו םירבכנה יכ
 םינקתמ הלאה םימהש ומכ יכ ,םעמהו ,םהינפ םהב םיצחור םימשובמ
 םדאה תומינפ ןקתמ הבשחמה ינוצר ,בלה ןכ  ,ויפיו םדאה ןוציח
 אוהש םילילה םעטמ ,וללהמ יפל שיאו .ףסכל ףרצמ (לכ) : וכותו
 ללכבו רשע עבשי אל םדאהש ,רכזש המב הז ךמסו ,הליגו החמש
 יפל ,אל םא ליכשמ אוה םא ןחבי יכ :רמאו ,תומודמה תובוטה לכ
 וינש תא האריו קחשי ליסכה יכ ,חמשיש המב ונממ האריש המ
 יכ :רמאנ ןכל ,ןכ אל םכחהו ,תומודמה תובוטהמ תחא ול עיגהב
 ,רבד םכחל עיגיש רשפא יכ  ,(ח"י 'א תלהק) סעכ בְֶר המכח ברכ
 ,המוצע החמש וב חמשי ליסכהו ,רבד וגממ רדעי .וא- ,וב חמשי
 םכחל עיגיש רשפא הזכו ,םידיחיה לכשה ילעבל שוחב ראובמ רשאכ
 ןכל ,בל באכמ תומי ליסכהו ,רבד ונממ רדעי וא  ,וב חמשי רבד
 טי םילהת) בל יחמשמ י" ידוקפ םג .םולש היתוביתנ לכו : רמאנ
 זלעת אלש ושפנ רסיל םדאל יוארש : םיפוסוליפה ורמא ללכבו (יט
 םכחה רימתי ןכלו ,תומודמה תוערב בצעת אלו  תומודמה תובוטב
 ,וירחחא אבה הזל ךמס ןכל ,עשרל םיבואכמ  םיברו החמשב דומעל
 עורי (גכ) + תדבכנה הנומאה לא ןומהה קיתעהל קוחר יכ עידוהל
 לכ םישל הצורה םכחל תווצל ,ורחא ךשמנהו הז לכ .עדת
 הררטו חרט ילבמ והלכלכיש המ ומצעל רדסל ,ןויעב ותולדתשהה
 ,ברב דימתמ הזו לכאי בלחה ןמו ,שבלי רמצהמ יכ ,ןאצה חבשיו
 תבוכרבו תוריישבו תרוחסב קסעתמו ןוה ףוסאל להבגה היהי אלש המ
 םואתפ לכה דבאיש רשפא הזל יכ ,םימוצעה םיקסעהמ הז תלוזו םיה
 היהו ,רחא רובעב תרשמ .םלועל אל יכ (דכ) : לכ רסוחב ראשיו
 : ריצח הלג (סכ) : ןוהל להכנה לע רבדמ הזו ,רודו רודל אלו : יואר
 ןיא יכ ,םעטהו (ו"י 'ב לאוי) םהגנ ופסא : ומכ ורדענו ושבי ,ופסאנו
 הארנו ריצח הלג רשא האור ךנה יכ ,םירספנה םירבדה ולאב ןעשהל
 : ועוגיו םלכ ודבאי םואתפו אשד
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 ;חכ השרפ
 קידצנו .('םיבר עשרה ירזוע תויה רובעב .ףדור ןיאו .וסנ (6)

 יובר תוקיח שיש םימיב םעטה .םיבו ץרא עשפב (נ) : ךפיהב
 םעטה .םחל ןיאו ףחוס רטמ .שר רבג (נ) : ליכשמה הנכיראי .ןכ .םירשה
 שקבל הצוח תאצל לכוי אלש רורגס םוי אוהו ,תיבב םחל ןיאש
 .ןנוחל ..תיברתו ךשנב ונוה הברמ (ס) : (לוהביאכי רטמה םגו ,םחל
 ,וב ליגרמה יכ ,תוברתהו ךשנה רכזו ,ורשע ולחני םימכחה יכ םעטה
 םעטו ,ורכז םדק רשא ,ןאצ תוערל ליגרהמ רתוי ןוהל המוהה אוה
 ךמס ןכל ,דומילב ואיצוהל אל ,ונוה תוברהל קר וניא ותנוכ יכ ,הברמ
 יכ ,רתסי םעטה .םדא שפי ,םיקירצ ץלעב (2י) :וירחא אבה ול
 הז וכמס רחא .דימת רחפמ םדא ירשא (די) : שופיח ךירצ רתסנה
 הריגתהל יתאד : ליז םרמאמכ ותנוכ היהי םיעשפה ןמ רכזש המל
 ,הרדג רשא םצע וב שי ןימ לכל יכ עד .םהנ ירא (וט) )?(.  היב
 .(?) ול תימצע יתלב אוה םלואו ,ודבלו ולכ ןימל אצמנש המ איהש
 בודל הקיקשהו היראל םוהנהו סוסל לוהצהו םדאל קוחשה ומכ הזו
 החיבנהו רומחל הרוענהו ליאל הגירעהו רושל היעגהו ארפל הקיהנהו
 רפח אוהש ריגנה יכ .ןואגה שוריפ .תונובת רסח דיננ (זע) : בלכל
 יפלו .םימי ךיראי עצב אנוש לבא ,דומעי אל תוקשעמ ברו תונובת
 רשא דיגנה יכ ,םעטהו ,וירחאלו וינפל תרשמ אנוש תלמ יכ ,יתעד
 דמוח ,ינוצר ,תוקשעמ בר .אוהש ימ םגו  ,תונובת רסח שיא אוה
 בהוא יתלבו םכח םא יכ ,ותיב ישנא ויהי אלש דע ,אנוש אוה ,ןוממ
 ולא יכ ,ותכלממ לע םימי ךיראי אוה ,עצב אנוש ומצעל אוה םגו ,ףסכ
 ומכ ראת .קושע םדא (זי) : הכלממה םויקו ומויק תבס םירבד ינשה

 לע .שיר עבשי ,ותמדא רבע (טי) : שפנ תא גרוהה םעטהו .קשוע
 בומו : ןכו (ב"י ד"כ היעשי) ריעב ראשנ ומכ : םיבר ןכו (*הבחרה דצ
 : ('ד 'ז בויא) םידודנ יתעבשו : ומכ הז םעטו ,('נ 'ד תלהק) םהינשמ

 השעי אל יכ םינפ םושב בוט הז ןיאו ,רהמנ ומכ : רישעהל ץאו (כ)
 תישארב) ונירחא : ומכ ראות ,ירחא .םדא חיכומ (נכ) : רשויבו המכחב

 לזוג (דכ) : חיכומל ןזוא בישקמ יתלב  ,('רוחא גוסנה אוהו (ט"י ביל

 .עשרה לע םיבר ןושל רמא כי'ע ('
 .רואיב רתויב 'ב ילשמב ןכו (:

 ?ושירב עבשי המ ליר (:

 .וישרשב םיקירה שריפ ןכו (י
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 רובעב ומאו ,ויבא ולזגב תוכזל ומצע ןיכי ןבה יכ םעטה ,ומאו ויבא
 לכ לעו ,םירוהל ירמ איהש תמאו ,ולש תויהל ריתע לכהש תויה
 שפנ לעב תלועפ םינפ םושב ותלוז דיבש המל תליזגב ןיא םינפ
 הניא .שפנ בחר (סכ) :הער המצע דצמ הלזגה םלועל יכ ,הבוט
 .('ד א*כ) בבל בחרו םיניע םור : ומכ אוהו ,תלכשמה

 :םכ השרפ
 ,רושקו ראות תככרה ככרוה .ףוע השקמ תוחכות שיא (5)

 ותויה ןוכנו ,ותלוז ונחכויש תוחכות שיא ,םעטהו ,השקמש יואר היהו
 .תומורת שיאו .טפשמב ךלמ (י) : תוחכותל :יואר היהנ ,דימל רסח
 ותויה דצמ המורת ןהכה חקיש רבדה ארקנ ,יתעד יפלו ,תואגו תוהבג
 ,תומורת שיא ,םעטה הז יפל היהיו ,לארשי ןינקמ אוהה קלחה הלעמ
 שקומ עיגי ,ומעמ .שקומ ער שיא עשפב (ו) :םעה לע םיסמ הלעיש
 .הירק וחיפי ןוצל ישנא (ס) :ץלחנ הרצמ קידצה לבא ,שקונל
 יתעד יפלו .חפונ אוהש ,(ט"י 'ז) ,םיבזכ חיפי םעטמ םיבר והשריפ
 תשר ושרפי ומעטו (ז דיכק םילהת) רבשנ חפה :ןינעמ אוהש
 שיא (פ) : םימכחב הז ךפה ןכל ,םצצולתהב םוסיעכי יכ ,הירקה ישנאל
 :ביצעהל  ןיוכתמה תדמ הזו ,ליואל ומר ,קחשו זגרו :טפשנ םכח
 .הזו ,םתל זמר אוהו ,ינוצר .ושפנ ושקבי םירשיו .םימד ישנא (י)
 םתה הצווש המב םיצוו םירשיה יכ (ז"כ א*י) ןוצר שקבי :םעטכ
 :רבעש המב .רוחאב .ליסכ איצוי וחוו לכ (לי) :וצפח םישועו
 יונכ אוהו ('ח היס םילהת) ןואש חיבשמ םעטמ הנטיקשי .הנחבשי
 והרק ושא עו לכ לע ןנואתמו קעוצ ליסכה יכ ,םעטהו ,חורל
 סעכי אלש | ,ינוצר  ,רבעש המב וסעכ טיקשמ םכחה לבא ,והרקיו
 ןנואתמה :ע"נ השמ וניבר םכחה רמאו ,ערה ןמ וילע רבעש המ לע
 בכוכ םשוה אלו ,םדא אוהש לע :ןנואתיש ומכ רבעש המ לע
 שר (ע) :זכומה לא עיגהל הצר אלו הז ביבס בבס ןואגהו .םימשב
 ץא .תיזח (כ) :תעדב ינע ,ינוצו ,שפנב .םיככת שיאו .ןוממב
 קנפמ (פכ) :(ט"כ ביכ) ותכאלמב ריהמ ומכ וניא הזו וינינעב .וירבדב
 תישארב) אכלמ יקונפת םגרתמ ,ךלמ ינדעמ ,גנוע םעטמ .ורבע רעונמ
 ומכ םש ,ןונמ :םעט אלל וב הנושארה ו'אוה .ותירחאו :('כ טימ
 ןכל ,ןבכ היהי ותירחא יכ םעטהו ,ןב אוהו ,(ביכ ד"י היעשי) דכנו ןיג
 ןמ דוח ותויהל םעטה .םדא תדרח (סכ) :הענכהב וגיהנהל יואר
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 אריי אלו רדרחי אל וב חטובה יכ ,םשהב ןוחטבה ךפה הזו .םדאה
 תוסחל בוט :ורמאכ  ,וירחא אבה ול ךמס ןכל ,םישנאה ןמ ותלוזמ
 ,('ח ח*יק םילהת) יייב

 ,ל השרפ
 תלהק :ומכ םיראות תומש ינשה ולא .הקי ןב רוגא ירבד (5)

 6 ט"מ- תישארב) םימע תהקי :םעטמ הקי ןב ןכו :המכחה ץבק רשאמ
 ומכ םהש (!םכחהה םשרפ לכִא ,לאיתיאל ןכו .ןושנכתי ומגרתש
 יתגשה רמולכ  ,יתלכיו לאה ןינעב יתאל רמא ולאכ ,ול םיראת ןכ
 תגלפהל לאיתיאל הנשו ' ,לאה השעמב יתרוקחב הלודג הנשה
 אשמה ץנק ונינעו ,הקי לא ךמס אוה .אשמה לבא ,תומלעתהה
 לשמנה לע  ,ינוצר  ,ותלוז לא אושנ אוה יכ אשמ לשמה ארקנו
 : אשמה ירבד :יואר היהו ,םינש רובעב תרשמ ,ירבד ,תויה ןכתיו
 תודוסיה עבט גישהל השקו קוחו םעטה .,םימש הלע ימ (ד)
 שאה ,הובגה הלחת רכזו ,םהמ הלעמלש המ ןכש לכ ,העבראה
 דוסי רחאו ,ריואה דוסי רחאו ,חריה לגלגה בכוכב אוהש  ידוסיה
 התע אצמיש קוחר יכ .ונב םש המ .םעטו .ץראה רוסי רחאו ,םימה
 ונב התע :היהיש הז ערי םינפל שיא רבעש קוחר םג ,הז עדוי ימ
 לכ (ס) .:הז גישה רשא שיאה ינבמ הז :רמול רשפאש דע ,אצמנ
 םדא גישה המ רמולכ ,וינפלש המ םע ךשמנ .הפורצ הולא תרמא
 (5 .... ועדי אל לבא ,הלק וב העודיהש שוחב הלאמ דחא
 אוה .אוש (ס) :הולא תרמא אוהו ,תולכשומה ןמ םיבר םיתפומב
 שופת ןעמל :םעטכ .יתשפתו (ע) :יושפאה אוה .בזכ :לוטיבה
 קשוע וילע טופשאו ןידא ,הז םעטו ,יאנגל אוהו ('ה ר"י לאקזחי)
 ןשלת לא (י) : (איכ 'ח היעשי) ללקו ףצקתהו םעטכ ,טפשמ תייטהו
 ,םעטה .רוד (ל) :דכע היהתו ששורתתש רושפא יכ ,םעטה .דנע
 תבאושה םימה תיח איה .הקולעל (וע) :ויתודמ ולא ןומהה רוד
 הקולעל זמר הנה יכ ,רוכזל ריתעה ולאמ דחא לכ הל לישמהו ,םד
 תשקבמה הקולעה 'ומכ ,רכזנה םשורד דימת םישקבמ םה יכ הזו
 דימת- לאוש אוה יכ ,ןכ ארקיו ,רבקה אוה .לואש (ופ) :םדה דימת
 אוה .םחרהו :ליעלמ םעטב אוה יכ ,םש ,רצועו : תופונה תוכל

 (9) .עיבארה (1

 .'םש, הארנו ,םיקחמנ תובית ינש םוקמ (:
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 הז ךמס הנהו ,קופסו יד .ןוה :ערזה רצענ ובש דלוה תריצי םוקמ
 בכרומ .נעלת ץיע (") :ףסכ עבשי אל יכ רכזש רודה תודמל
 העבראה רפסממ וניא הזו ,נעלת רשא :יואר היהו ,יאנת תבכרה
 וניאש רכזש רודה תדמ והזו ,באל נעלת רשא ,ןיעה ללק לבא
 ברע ןושלמ (?לודגה קדקדמה ואיצוה .תהקיל :םיוארה רסומל עמוש
 זמור איההו ,והורקני ומכ | ,הורקי (6זי) : תעמשמו הדובע ושריפש

 ,תוחצל תולמב יונשו םעטב םיבורק ,םיתעדי אלו .ואלפנ (י) : ןיעל
 ולא יכ םעמהו ,וישה תצילממ הז םגו העבואה ללכב השלשהו
 ,שיאל * עדוי אל ןכל ,תורכזנה םתלועפב םשור ושעי אל העבראה
 ןוימדו לשמל םינושארה השלשה אבוה םלואו ,'תי םשהל עודי לבא
 השעי הלותבב יכ ,הלועבה תרכזנה המלעה תויה חרכהה ןכל יעיברל
 המ ראבל הז אב לבא ,ןוימדל ףיכה ןיא .ךרד ןכ (כ) :םשור
 הב השעי אלש רובעב יכ ,המלעה ךרד והז םעטהו ,המלעה הרמאש
 וינפל יולג לכה יכ ,העדי אלו ,הלוע הלעפ אל יכ רמאתו ,םשור
 תחת (לכ) :םיודח ירדחב ףאו ,אטהל רהזהל יואר ןכל ,ךרבתי
 (היכ 'ה היעשי) םירה וזגריו :ומכ לשמ ךרד לע ,ץרא הזגו השלש
 ,םדא םושל זובל יואר ;יא ןכל ,םילפשה םמורמ ודבל םשה יכ םעמהו
 ,םעטה .ץרא ינטק םה העברא (דכ) :וילע ןמזה רוזחי ךיא עדי אל יכ
 ליכשהל םדאל יואר יכ ףא ,םתלועפב ומכחתי תומהבה ולא יכ
 םהש םעטהו ,ץח תרזגמ .ץצח אציו הבראל ןיא ךלמ :וכרד ןיבהלו
 רוביחו ךשמהב םיכלוה

 .רסחו קלח ראשהו ,ןאכ דע
 :םזנה לכא ,םיזרה םכח ירבד רתיו

 .קיפל ר'ג תייב וילסכ היכ זיראס ותקתעה יתמלשה

 ,טסאל פסוי ןב קחצי קיתעמה ינא

 שוריפ הלאה תולמה ינש ונשרפ רבכ : ליז 905 דצ םישרשה 'ס ('
 ,ברעב היהקי םימע תהקי שריפש המלכהה רפסל ינשה רמאמ ףוסב ראובמ
 לאו שוריפו .ברע ןושלל המוד אוהו .הוצמו הדובע לובקו תעמשמ רמולכ
 .התדובעו התעסשמל .םַא תהקיל זובת

 החדה 19-00-7777



 תיבב אצמנה "כמ הקתעה
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 ירסח ישנאו יביטמ הכרבל בתכיו רכזי ןעכנימ ריע ירכזב םג

 למע יחרי יתכאלמ לגול המש יתבש ךשמב ינלמגש תולומג לעכ
 ללוכה םכחה ברה דובכ ה"ה ,הכרבל הפי (רענרעוו) רנהדרואו ,השמח

 הנידעה ותיער ידיו ויד רשא ,אקגפפ. כז. 00. \/6ז86ז םלשה

 שרוד לכל החורל םיחותפ םתיבו "גו הדובעב םיקסועו | תונומא

 : םתצעו םתרזע שקבמו

 ש טייד םחנמ  'טקרה 'ד ארי ליכשמ תודומח שיא ךל סגו
 אלא יחוכ ןיאו ,יתא ךדסחו ךתבהא לע הדות ימולשתב יתבייח ,ו"יה
 ינממ : הזב די םכל ביצהל יטעב

 ,רואל איצומהו קיתעמה
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 :ידוס ןב יפפכה ףסוי רמא
 ,יתעד יפל וב ןיאו  ,םיפוסוליפה ירסומ ירפסכ איה רפסה הז

 וטושפכ לכה קר ,הז תלוזב אלו ,שיא תשאב אל  ,תודוסו ('תוכות
 וינינע בור יכ ,יכשמ ומש תאירקו רפסה וחינה םנמאו ,יננעמ הלגנכו

 ירפסב (?ץוריש ומכ ,םיבר םינינעל לשמו ןוימד  ,ובש דחא רברש
 רסומ ינב עמש :רמא יכ הז שוריפו ,הזב לשמה רמול םיפוסוליפה
 ןב ץיקב רגוא :ורמא ןכו ,ותלוז וא ובר רסומל ןידה אוהו 'גו ךיבא
 ךרטצי יכ ,אוהש תונמוא הזיאמ םדא לכל ןידה אוה 'גו ליכשמ
 לע ןכ םג םרמאכ ,ריתעה ןמזב היחיש ידכ  ,יוארה תעב חרטיש
 רמוא ןכלו ,(:'ג זיע) תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ : לשמ ךרד
 'גו ותארקל השא הנהו ןכו 'גו הרז השאמ ךליצהל : ורמא יכ .ינא
 ,הרוצהו רמוחה לע הז ורפס לכב המלש ןויכ אל ,הזל ךשמנה לכו
 רמול לכונ ,ןכ רבדה םא לבא ,םינפ לכ לע הז שיחכהל לכואש אל
 הזיא יכ ,הז רמוא ינא םנמאו .ארקמה רתיבו הרותב םיבר םירופסב ןכ
 ונל ןיא ונאו ,ובל תנוכ ,הנוכה תאז ונעידוהל  ,ונתוא י"" חור רבע
 אוהש ומכ דככנ המו בוט המ אוהש ומכ בתכהו ,ופסה בתכ קו
 ךרוצה והאיבה יכ וירבדמ הלגנב ונל קיפסי אל המלו  ,והלגנב
 שיא ןיאו ,הקילחה הירמא הירכנמ ,הרז השאל ךשמהה לע ונחיכוהל
 היהי אל המלו  ,רתיו תוחפב ףלחתמ םאו  ,וימיב הזמ טלטנ ונממ
 .הזב בותכל וגילפהש ,ויערו וטסראכ  ,םיפוסוליפה ןמ דחאכ המלש
 רפסב ךיתעדוה רבכו ,ינפלש םישרופמה יכרד ןיכא אל רברה ללכו
 ןוינהה ירפסכ ,םטשפכ ילצא םה ארקמהו הרותה ירבר לכ יכ ,רוסה
 ,ותויה ענמנ טשפהש המ תלוז ,(לוטסיראל עכטהו

 ."תודיח, תועטב "םיקיתע סירבדב, רענולברעוו ('
 ..ליגרש, ומכ ונינע (5
 הלאכ םירבד ךעמשב !בבלה ךרו ארי ארוק ךתמח הלעי םא (*

 טרפבו .א ילשמב םיסיענהו םינמאנה וירבד ארקו רהמ ,רבהמה יפמ םיאצוי
 םלשיו ,ופוסב הכיאל "ףסכ תופכב. ןכו .רתפא תלגמל .ףסכ יללנ סיב
 : .ךיתוחנאלו ךל םיפוחנ

*6 



 םג ,םיבר םינינעל ילַשמ רפסה הז ארקהל ןוכנ יכ .רבד ףופ
 - םיפוסוליפה גהנמכ ,םירחא םינינעל המ םינינעמ םילשמ רפסה הזב שי
 תשרה הרוזמ םנח יכ :ןכו .'גו ךשארל םה ןח תיול יכ : ורמאכ ,כיג
 ירפס לכו 'גו ריזח ףאב בהז םזנ :ןכו ,'גו םינשל ץמוחכ ןכו ינו
 ןכש לכ ,םילשמהו םינוימדה ןמ םינימה ולא לכמ םיאלמ םיפסוליפה
 םייונב ,הצילמה תוחצ ךוד םישענ .םויקח המכ רפסה הזב שיש
 םישנ תומכח ןכו 'גו הנורת ץוחב תומכח : ורמואכ ,רישה תכאלממ
 םיררושמה תצילמו רישה תכאלמ ירבד הלא לכ יכ ,השרפה לכו 'גו
 ירפסב הברה ןימה הזמו ,ומצעב ראוכמ ,ןינעה טשפ לבא ,םהירישב
 .הזב ךיראהל ךרוצ ןיאו ,םימכחה

 הלוע ערוז : ומואכ ,תונושלב תולאשה המכ רפסה הזב םג
 ,רפסה הזב הלאכ םיבר ןכו  ,השידו הריצקו העירז הז ןינעב ןיאו 'גו
 אורקל המלש האר םינפ המכמ ללכבו ,ןכ םלכ םיאיבנה ירפסב םג
 ולא לכו ,םירישה ריש דחאה ורפס אוקש ומכ ,ילשמ הז ורפס
 תחכותו םירפומ קרא ,תומכחה ןמ תודוס הזב ןיא  ,םיראובמ םינינעה
 .םלכ םימכחה ןמ גוהנכו יוארכ

 םירמאממ םיכר םינימ רפסה הזב יכ : רמוא ,הז חנוהש רחאו
 ולכ קוספהש ,ינוצר ,רהא ןינעל םיכשמנ םהש ,ןימ שי  ,םיקוספו
 ירשא +: ןכו 'גו הנרת ץוחב תומכה :ורמואב הזו ,דחא ןינעל ךשמנ
 שבד ףוצ :ןכו ,'גו רשעת איה יי תכרב ןכו ,'גו המכח אצמ םדא
 .הזה רפסב ןכ םיברו ,'גו םעונ ירמא

 הרזגש ,ינוצר ,ותצקל וכפה קוספה תצקש אוהו ,ינש ןימ שיו
 ,תוקרוצ םהיתשש ,תרחא ךרדב וא ,אושנו אשונב הרזגל תדגנתמה
 : ןכו 'גו ולחני םימכח דובכ ןכו ,'גו זולנ י" תבעות יכ : ורמואכ הזו
 ןימ דוע שו :ןכ םיברו ,ומא תגות ליסכ ןבו ,בא חמשי םכח ןב
 םיאושנה לבא ,דחא אשונ קו וב ןיא קוספהש ,אוהו ,ישילש
 ץלעת םיקידצ בוטב :ורמאכ הזו ,דחי םיקדוצ ולא ינשו ,םידגנתמ
 השע קירצל החמש : ןכו ,'גו המז תושע ליסכל קוחשכ ןכו ,'גו הירק
 : םהינשב אשונה אוה טפשמ השע יכ ,ןוא ילועפל התחמו טפשמ
 הזו ,לשמנ ותצקו לשמ קוספה תצקש אוהו ,יעיבר ןימ דוע שיו
 םה ולא הנה 'גו בהז יחופת ןכו ,'גו ןשעכו םינשל ?מחמ : ורמואכ
 רמוא אוהש ,הרהזאו יווצ ךוד םתצק םאו רפסה הז םיללוכה םיניטה
 .רזוג רמא ךרד םתצקו ,רזונ יתלב

 דגנתמ וא יכפה קוספה תצקש ,וניכזש ינשה ןימה ןמ םלואו
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 ,ליכשמ ןב ץיקב רגוא :ומכ םידגנתמ םמצעב םירמאמהש ,ותצקל
 םירמאמה ןיאש שיו ,בא חמשי םכח ןב :ןכו ,שיכמ ןב ריצקב םדרנ
 הזו ,רחאל דגנתמ ,םהמ דחאל בייחתמה לבא ,םידגנתמ םמצעב
 ,םיכפה עשרו קידצ יכ ,'גו םיעשר יפו ,קידצ שארל תוכרב :ורמואכ
 יוסכמ בייחתמה םנמאו .םידגנתמ םניא ,סמח יוסכו ,תוכרב ,םנמאו
 תאוכת ,םייחל קידצ תלועפ :ןכו ,תוכרבל דגנתמ תוללקה אוהו ,סמח
 ער ישרוח בלב המרמ ןכו ,תומ אוה ,תאטחמ בייחתמה יכ ,'גו עשר
 בייחמה וא בייחתמה קר ,םידגנתמ םניא החמשו המרמ יכ ,'גו יצעוילו
 | אוהו ,המרממ בייחתמה וא .הנומאה אוהו ,המרמ ךפה אוה ,החמשל
 םיתפש שקעמ .ומותב ךלוה שר בוט :ןכו ,ההמש ךפה אוה ,הנותה
 אוה תוליסכה ןמ בייחתמה יכ .רישע אוהו :רחא םוקמבו ,ליסכ אוהו
 תונובת רסח דיננמ בייחתמה יכ ,'גו תונובת רסח דיגנ :ןכו ,רשועה
 הנה .ימוקמב שרפנש ומכ םימי רצק היהי יכ :אוה ,תוקשעמ ברו
 ,ןימו ןימ בוט ןויעב ןיועיש יוארו ,רפסה הז םיללוכ םינימה ולא
 ףילחנ ןפ ,ןימב ןימ ףילחנ אלש רהזנש יוארו ,ונימל שיא לכ םשוו
 ,הזמ ונליצי םיהלאה ,תמב יח

 השענ אלו ,לכונש רצק רתויב םיקוספה שוריפב ליחתנ התעו
 תולמ שוריפ תושעל ינוצר ןיא יכ ,םירומהה םיקופפב קר םישוריפ
 .הלהתה ולו רזעה לאשא םיהלאהמו .םימדוקה ינומדק ,םינינעב שוריפו
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 ,ב ילשמ
 :א השרפ

 ,רפסה םש רמא הזב .לארשי ךלמ דוד ןב המלש ילשמ (5)
 .לכשה רסומ (3) :ותלעותו רפסה תנוכ רמא רחאו ,וונחמ םשו
 םוקמ לכב םנמאו ,םיליוא רסומ אצמנ יכ ,לכשה לא רסומ ךמס
 רמאנ םש לכ אוה ןכו ,יתמאהו יוארה לע ושוריפ ,םתסב אוהש
 םש הנהו ,םתסב תפומ לשמ ךוד לע ,ונומאכ ,טלחומבו םתסכ
 הנוכה .הנקי תולובחת ןובנו (ג) : תודמה רפסב ונינע ראובמ לכשהה
 תולובחתו : אצמנ יכ תויואר תולבחת ינוצר ,טלחומבו םתסב תולובחת
 ,רמול הצר .'גו תעד תישאר י"י תארי (ד) :('ה ב"י) :המרמ םיעשר
 לכבו ,הזב םירכזנה תומשה ולא יכ עדו .רסומהו המכחה וזב םיליואה
 המזמו םירשימ ,טפשמו קרצ ,רסומו תעד הניבו המכח ומכ הזה רפסה
 הלאשהו הרבעה םב שי םאו ,תדחוימ הארוה דחא לכל הנה ,היושתו
 םתארוה הנהו ,תומשה בוול שיש ומכ ,םינוש תומוקמב .ףותשו
 רבכו ,םימדוקה הז וראכ רככש םע ,הזב ךיראאש ךרוצ ןיא תראובמ
 יכ דבל רוכזא לבא ,ינומדקש ימ ירבד קיתעמ ינא ןיא יכ ,ךיתעדוח
 "תער יפל םה ,ארקמה לכבו הזה רפסה לכב תערו הניבו המכח
 ,ףותשהו הלאשה םוקמ םושב םב ןיא ,ןושארה םינינע לע םיחנומ
 ,ררובה תומלש לע הניבו ,המדמה תומלש לע אוה המכח יכ אוהו
 םנינע ראבתנש חומה יקלח השלש ולאו ,רכוזה תומלש לע תעדו
 םישורפ אצמת ,ארקמה לכב והגיהנתו הז רוכזת םאו ,עבטה ירפסב
 אל וא ,הכזא אל אמש  ,ןוימדלו לשמל דחא ךל רוכזאו ,םיאלפנ
 (א'י מ תלהק) :םש ביתכ יכ ,אוהו ,תלהק שוריפ תושעל הצרא
 ,ןה םיעדויל אל םגו ,רשוע םינובנל אלו םחל םימכחל אל סגו
 והיכיי רפסה ינפ םא תוקולה השלשה ולא השע םנחל יכ ןכתיה
 ,רשועה תגשהמ הלק םחלה תנשהש עודי יכ ,('ןכ ןינעה סנמאו .הז
 בורק היהיש ,וננע ןחה יכ ,ןחה תגשהמ הלק רשועה תגשהו
 אוהש וא ('ח 'ו תישארב) .י"י יניעב ןח אצמ חנו :םעמטכ ,תוכלמל
 יפל הנוכה והזו .םהילע ךולמיו לושמיש לכה ול ודוי .יכ ,ךלמ ומצע

 .םש ומוקמב רואיב רתיב תלהקל ושורפ ןייעו ('



 1 א השרפ ב ילשמ

 ,וזמ- הלעמל וז רודסב תוכלוה תוגרדמ 'גה ולאש ומכ ןכלו ,יתעד
 רודסב תוכלוה ,תערהו  ,הניבהו ,המכחה ,ינוצר ,תונשהה השלש ןכ
 גישהל . ,ותמכח ול קיפסת ,דבל םכח אוהש ימ יכ ,וזמ הלעמל וז
 אוהש ימ םלואו ,ושועה לא הלעי ןוכנ אוהש ימ םלואו ,םחלה
 ומכ ,דימת יחרכה הז ןיא יכ ,המלש רמאו .הכולמה לא הלעי ,עדוי
 עמש (ס) :המחלמה םירובגלו ,ץורמה םילקל ,דימת יחרכה וניאש
 ,ונבל וא  ,ונל ריהזהלו תווצל המלש ליחתי הזב  ,ךיבא רסומ ינב
 :דחאב רמאו ,ךמאו ךיבא : רמול רישה תצילמ רצ לע ירבעה ךרדו
 הז לכ יכ ,ופולח ןכתי אלש ,םעט הזב ןיאו ,תרות : תחאבו ,רסומ
 תתל לדתשיש ימו ,יחרכה עבט וב ןיא ירשפאה עבטמ ול המודהו
 לכל גוס אוה .ןח תיול יכ.(פ) :ליסכ אוה ,םעט הזל המודהו : ,הזב
 ,םשארב םילאעמשיה םימישמש םיקובדה רתיו םיטירחחו םינידסה
 רמולכ ,ראוצל םיקנעו שארל ןח תיול םה ,הרותהו רסומה יכ רמאו
 קבד םנח .םנח יקנל הנפצנ (5י) :ןוימדו לשמ ד"ע הזו ,יפויו ידע
 םמצע ורתפיו ונפצי םיבראמה יכ הנפצנ םעטו ,הנפצנ םע םעטב
 םימימתו םייח לואשכ םעלכנ (2י) : גורהל םואתפ ומוקיש ידכ בראמב
 ,הנוכה יכ ,לואש םע קבר םייחו ,תורזג יתשל תרשמ םעלבנ הנה 'גו
 ,ינוצר . ,םייחח תא ,רבקה אוהו ,לואשה עלביש ומכ ,םייקנה עלבנ
 רוב ידוו" ךודכ םימימתה עלבנו ,ותומישכ םדא ינבמ םייח ילעב
 םירבדמ םיברל .אצמנ (ני) :רובב םיעלבנ םהש ,רבקה ןכ םג אוהש

 ,ךומס - ומכ ומעט םאו ,ךומס וניא .ךרדב (וט) :אלמנ ומכ ,םדעב
 הזב הגוכה 'גו הרוזמ םנח יכ (") :םתא םכרדב ךלת לא :ונינע יכ
 .המוד רבדה המל ,לשמ ךל לושמא ,ולא ןינע הנה : רמא ולאכ
 (א"י חיכ) ,רישע שיא ויניעב םכח :םעטכ ,ףנכ לעב לכ יניעב םעטו
 ודצב רזפיש רבה לע ,ץראב הרוזמ תשרהש המרי ובבל יכ ,רמולכ
 יכ .תופועהז 'גו ובוראי םמדל םהו (סי) :ושפתל אל ,םנחל ,דייצה
 םמדל םתונועב םה לבא ,ןכ ובושחי םה ,רבהמ תחקל תכלל ('ובוראי
 רזופמה לכואה ילע ושוטיו ופועיש ידכ ,םירתסטב ונפציו ובוראי
 דייצה דיב ושפתיש -ינוצר ,םתירחא והז יכ םתושפנל תשרה תחת
 ,לכואה לע ונופציו ובוראיש םתנוכש יפיעא ןכ םא ,הרוזמה תשרכ
 ןכ (פי) :םתושפנלו םמדל וברא יכ ןחבי ,םתירחא תעידי יפל הנה
 : םעטכ ,ושפנ חקי עצובה יכ .'גו שפנ תא .'גו עצב עצוב לכ תוחרא

 .חביהרי, ליצ ילוא (1
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 אוהו ,חקי ושפנ תא ,רמא ולאכ (ינ 'ד התי) ,ישפנ תא אנ חק
 םג ,עצבה לא זמור חקיו ,וילעב יונכ היהי םאו ,עצבה תחקל המרי
 הנה .הנות ץוחב תומכח (כ) :היהיש ךיא דחא ןינעהו ,ןוכנ הז

 ,ןתת :רמאו ,הנרת :רמאו ,תובר תומכחל ןושאר ןוימד םש תומכ
 םעמ הזב ןיאו ,ירבעה תמכסהמ ,וישח תצילמ תוחצ ךרד הז יכ
 םייח לעב הניא םאו- ,רבדתו ארקת המכההש ,ואישה םנמא ,רחא
 םנמאו ,רואיב ךירצ הז ןיאו ,רישה תכאלמב חצו ןוכנ הז לכ ,רבדמ
 לכב ךלתש ,התוציוח תילכת ראבל ,תומוקמ יונש רוכזל גילפה
 יתמ דע (נכ) :בוטו חצ הז לכו ,םדא ןב וב אצמה רשפאש םוקמ
 ,םינימ המכ שי ,המכחה רדעה גופ תחתש פיעא .יתפ ובהאת םיאתפ
 יתפ הנהו ,ליסכו ,ץלו ,יתפ :םהו ,השלש םה םינושארה םינימה הנח
 :וכפהו ,רבד לכל ןימאי יתפ ,תותפתהל לק ,ינידמ יתלבה אוה
 בשוי גונעה אוה ,ומש ץל ריהי דז :םלואו ,ורושאל ןיבי םורעו
 אוהש עשרה אוה ליסכ םלואו .ויָל וכפהו ,םיצל בשומ  תונרקה
 ונושת (נכ) :ליואו לכס ןכו ,לכל כוס ומכ אוהו ,םיבר םינימ
 יכ = ,ימורה ןינעכ ,ירבעה ןינעב הבושתו הבוש ןינע ןיא .יתחכותל
 רבכו ,םש ויה תרהא םעפש יתחכותל ובושת :ורמאמ בייוחמ וניא
 רוקמ ומכ בלה יכ .העיבא :הרותה שוריפב םילשמ המכ יתרכז
 ,('ב ג'י היעשי) די ופינה :םעטכ .ירי יתיטנ (דכ) :הפה ןמ אצויה חורה

 םכדיאב ינא םנ (וכ) :םהילא ורוסיש םתלוזל םיארוקה ךרד ןכ יכ
 'םיביעלמו םיקיחשמו םיקחוש ויה תמאב התצע יערופ יכ .קחשא
 .יננוארקי זא (קכ) .קחשא םכדיאב ינא םג ,הרמא ןכל ,הירבד לע
 הצילמה תוהצ ךודב חכונל היה הלחתו ,ותסנל רבדמ התע 'גו
 ומכו :םעטמ יננורחשי :רחא םעט הזב ןיאו ,ירבעה ןושל תמכפהכ
 התפל ןימיכשמו ןימידקמ  ןיזירז יכ "0 ט"י תישארב) הלע- רחשה
 :הער לא ךומפ ,הער דחפמ :רבד םהמ שקבל וצרישכ- םילודגה

 :ב השרפ
 ,ןכמל עדמה ראותי  .ןגמ () + ךילא אבתש .ךלוק ןתת (2)

 רומשת המזמה .ךילע רומשת המזמ (9י) :ןפמכ וילעב ליצמ אוה יכ
 .ער ךרדמ (2י) :הפצמה לע לעממ דומעל רמושה ךרד ןכ יכ ,ךילע
 ךליצהל רמאש רחא .הרז השאמ ךליצהל (זט) : שיאל ראות ער הנה
 .היהלא תירב תאו (זי) : ךווצ רבד לכה יכ השאמ םג התע רמא ,שיאמ
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 ךרדב ךלת ןעמל (כ) :ןואישנבו ןוסריאב השיאו איה דחי ותרכ רשא
 תומלשה ןיא יכ ,דבל םיערה ךרדמ ענמי םא יד אל יכ  .םינוט
 : עוה ןמ רדעהב

 :ג השרפ
 ,יתוצמו יתורות לא זמור ופיפויש חרכה ןיא .ךל ופיסוי (3)

 דסח (נ) : ליעפההו לק לעפה ךרד הרותה שוריפב ךיתעדוה רבכו
 ךיכרד לכב (ו) + ונל םג ונבל המלשמ יווצ הז .ךובזעי לא תמאו
 תואפר (ק) :המואמ לכ הזב (!םידבוכמה וניתובר רחא ןיא | .והעד

 דיפקהל ןיא יכ ,הרותה שוריפב ךיתעדוה רככו .הגהנהה תאז .'גו יהת
 .ךיתומצעל יוקשו :הבקנ ןושל ןיבו ,רכז ןושל ןיב ,ירבעה לכב ללכ
 : תוחלב םמויק הנה ,םהילע רבוג שבויהש ,רפעה עבטמ תומצעה יכ
 םיעגפו ןירופי לע הזב רבדיש חרכה ןיא .הצרי ןב תא באכו (:י)
 ,לארשיל היה ןכו ,תוצמו הרות תחכותו ,המכח ירסומ לע קר ,םיער
 ,ינוצר ,הזב לאה תחת םימכחהו םיאיבנהש ןכש לכ ,לאה םבהא יכ
 המכחב י"י (סי) :םתוא םתבהאל רבדו םכשה ,םעל רסומ םרחשב
 הנובתהו המכחח תלעמ תעגמ ןכיה דע ,האר : רמא ולאכ .ץרא דסי
 דיב ילככ ,םב רזענ ולאכ ,םלועה תא השע ,ולאב י"י יכ תערהו
 אל (קכ--דכ) :םלועה תושעל לוכי היה אל ותא ויה אל םאו ,ןמואה
 ,רמולכ ,הרהזאו יווצ אל רזחג רמאמ םה ארית לא ןכו .דחפת
 : ער .עגפמ האריו דחפ ךל ןיא ,ךתא תומילשהו תועידיהש רחא יכ
 םירפומ לע | ,ונב תווצל ליחתי התע ,וילעבמ בוט  ענמת לא (זכ)
 ןה יכ ,ךיתעדוה רבכ .ןח ןתי :ץילי אוה םיצלל םא (דל) :םייטרפ
 םינצלו םיצל םה םא .רמולכ .ץילי םעטו .תוכלמהו הלודגה תלעמ אוה
 ינא םג :םעטכ .םהל ץילי 'תי אוה םג הנה ,לאה יבהוא םתלוזל
 קילחי ,תובוטה ןמ ללכ םֶהל קלחי םא ןכו ,יל געלא ,קחשא םכדאב
 רבדו חור ירבד םג ,םירעג השעמו ,תונציל ךרד ,םיזוגאו תוילק םהל

 ולכיו וציליש םחיני  ,וללכב םג ,ץילי ללכב הז לכ יכ ,םיתפש
 םהל .ןתי 'תי אוה ,םימלשה םיונעל לבא ,לבהו תונצל ירבדב םהימי
 דובכ :דוע רמאיש ומכ .,תונודמה תונוילעב םמישיו תודבֶכָנ תונתמ
 .ןולק םירמ ליפכה יכ ,םיליפכה ללכל יונכ .םורמ (ק3) : ולחני םימכח

 .(ניכ תוכרב) הריבע רבדל וליפא :ורמאש הסב .ליר ('
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 הלעמו םירמ אוה יכ (טכ די) : תלוא םירמ חור רצקו : רמאנש ומכ
 םימכה דובכ ךפה .ןולק .תמאה ךרד לע אוהש  ,לבההו  תלואה
 : תמאה ךרד לע דובכ אוהש המ ,ולחני

 ,ד השרפ
 ('ו ': לאקזחי) ךכבלב חק : אצמנ יכ ,וטושפכ .בומ חקל יכ (נ)

 ראבאש ומכ  ,גוהני רפפה לכב הנה .המכח הנק המכח תישאר (ז)
 םהש ,ותנוכ תויהל ,טלחומבו םתסב תומשה חינהל ,םיבר תומוקמב
 רובעבל .הניב הנק .המכח הנק : רמא ןכלו ,יוארהו תמאה ךרד לע
 ,וניתוצל המלש  ,תנוכ ןיאו ,הברה םינימל ףתושמ םש המכח תויה
 .המכה הנק המכה תישאר :רמא ןכל ,תוינויעה תומכהל תומצעב קר
 ,המכחה הנושאר הנק ,דומלל הצרתש .המכח לכ תלחתה ,ומולכ
 הנפת רשא לכב ליכשתו ,השעת רשא לכב חילצת הב יכ ,תיתמאה
 הזו .ורעשב לסלסמ :רמאש ומכ ,לוסלס םעממ :הלסלס (פ) :דוע
 . השארב שמשמיו וידי הלשי .הקשוח רשא איה ולאכ ,לשמ ךרד לע
 איה ,ןכ הל השעת םאו ,הפונ יטרפ לכב קדקדמו ,התואנל הידנבבו
 .תנמאנה תדחוימה גהנמ ןכ יכ ,הנקבחת יכ ךדככת ןכו ,ךממורת
 תלעות ךעיגי יכ .ךשארל ןתת (ט) :הל לוז הקשוח יכ הנוזה ךפה
 .:םחל רככ דע הנוז השא דעב יכ הנז ךפה הז םג ,הנממ תונתמו
 רכז ןושלב  ,וילע זומרל ןכתי רבד לכ יכ ,רסומל זמר .קרל (ני)
 :ךורדת ,רשַאִת (די) :הרותב ישוריפב ךיתעדוהש ומכ הבקנ ןושלבו
 .הגונ רואכ םיקידצ חראו :(?סנוסלו םיערה ללכל זמר ,והערפ (וט)
 לכמ (נכ) : אוהה ץראה תולילגב ,(?םודק אוהו ,תורמה רפסב לשמה הז
 : בלב ינויהה יכ ,םייח תואצות ונממ יכ .ומשמ לכמ רתוי .רמשמ
 רהזיש ,טלחומב המלש הוציש הלילח .הפ תושקע ךממ רפה (דכ)
 ונוצי ,ןכ םא יכ ,םדא ינב ןיב ,וילע הנוניש המ תושעמ םדא לכ
 ללכ לצא ןיאו ,בוט השוע ןיא יכ ,בומ לכמ םג תומכחהמ למבהל
 ,ןומהב ונינע בורש םכח לכ יכ ,ראובמו ,ןוהה תפיסאכ ,בוט םדא ינב
 תפש ,הנוכה ןיא םיתפשהו הפה ןכל ,וכ םירבדמו ,הנוגמ אוהש
 רקשהו בזכה רובד אוהו ,ומצע תפשו הפ קר ,םע תבדו ןושל

 :וב רובעת לא ,וילעס הטש ,וינפואל וקלחב ,ל'ר (:
 .תודסה רפס הז ליר (:
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 ךפה .חבנל \סכ) :(ב"י 'ז) הפ תושקע ךלוה ןוא שיא :ורמאכ ,היהיש המב
 .רזג רמא אל יווצ הז םג .ונוכי ךיכרד לכו (וכ) :לאמשו ןימיל הייטנה

 ;ה השרפ
 שוריפ יכ ,דוסה רפסב ונראב רככ .'גו סלפת ןפ םייח חרא (ו)

 ראובמש ומכ ,העינמל הנינע ןיאו ,רשפא ומכ ,יתעד יפל ןפ תלמ
 םייח חרא :רמא ולאכ הז ןכל ('ה א"ל ןמקל) ,התשי ןפ :ורמא
 סולפ ךל היהי הרזה לא ךשמנ ךתויהב יכ ,ומולכ ,םלפתש רשפא
 אוהש ומכ יכ ,ירשפאה עבטמ עודיו ,לעופב אל חכבו רשפאב חראה
 אל היתולנעמ וענ :והזו ,היהי אלש ירשפא אוה ,היהיש רשפא
 יכ ,לעפב םעדת אלו ךכרדמ וענ םייחה חרא תולגעמ רמולכ ,עדת
 .ךרובנמ םימ התש (וט) :לואשו תומ ךרד אוהש התיב לא ךכרד
 לע ורמאכ םיאיבנה כ'ג וגהנש ימכ תייריש הכאלמ הז לכ .וצופי
 :וכל אמצ לכ יוה :('ג ב" היעשי) ןוששב םימ םתכאשו :לשמ ךרד
 ןמ :אוהש ומכ תודיחו םילשמ לכהו ןכ םיברו :('א הינ םש) םימל
 םש) שבדמ קותמ המ ,ונורתפו (ד"י ד"י םיטפוש) לכאמ אצי לכואה
 םיופס רכחמ יניאו ,םיניבמל םיראובמ  םיניינעה | לכו ,(ח"י קוספ
 המל :ןכו ,ילצא וטושפכ ונינע .ךירוענ תשאמ חמשו (סי) :םירענל
 ןיא הברה םירפס תושע הז לע המלש רבח םאו ,הרזב ינב הגשת
 :('ונל  ליעוי אל ילוא ןידע .,הברה םילשמ ןקת רקחו ןזא ,ץק
 יושעו ,השאל תוברקתהה היהיש ךיא יכ .דימת הגשת התבהאב (טי)
 אוה ,ללכב הבחאה םגו ,הכהאהמ םיכשמנה םינינעה רתיו ,םידדה
 תשאב הגשתש בוט לבא ,לכשה בויחמ תאז ןיא יכ ,לכשה תאינש
 ,דאמ ןוכנ .עשרה תא ונדכלי (נכ) :הרזב הנשת רשאמ ,ךירוענ
 .(לירחא אבל זומריש םשב יונכ םישל בוטו

 | השרפ

 השאל תוברקתהה לע ריהזהש רחא .ךערל תברע םא ינב (5)
 רזח שיאל תוברקתהה לע ריהזה ,הפכב תסנכנו תאבש קיזמה הרז
 ןינעו ,המוא לכב טשפתמ קיזמ ןינע הזש ,תוברעה אוהו ,קיזמה

 .ליעוהל ונל יד אל דוע .ליר (:
 .יא ילשמב ןכו (*
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 : תונוזה םישנה םע תוברעתהה ומכ ,םישנאל ףכ תעיקתהו תוברעה
 ,לדגתהלו וילע ררתשהלו ומע סועכל תע אל .ךער בהרו ספרתה ךל
 דע .'גו העש ןתת לא :תוברעה ןמ אצתש דע ,הז ךפה לבא
 לצע הלטנ לא ךל (ו) :חפל וא תשרל ראת .שוקי : תוברעה ןמ אצתש
 ןיא רשא :הלמנה הקחיש םדאה זרזי יכ ,המלש :לשממ הז םג .'גו
 וניתובר ירבדב םג וטסראל םייח ילעב רפסב ראובמ הז .'גו ןיצק הל
 ןשיתו בכשת םא ,ךשיו ךלהמכ אביו .ךלהמכ אבו :(6י) : ןכ ליז
 .וילגרב לק ץרל רזוג ראות .ךלהמ שוריפו ,ךשיר ךלהמכ אבו
 : המחלמב ןגמה אשיו ,בכרי לק לע שרפה בכרה אוה ,ןגט שיאכ
 לא אבל ןיא יכ ,ירפס רתיב ךיתעדוה רבכ .ןוא שיא לעילב םדא (ני)
 יחרכהה יכ  ,ןויגהה תכאלמ תעידי יתלב ,ארקמה תעירי רעש
 תעדלו ,אושנהו אשונה לא ןושלה קלחל אוה ,ארקמה רבד תגשהב
 יאנת תבכרה תככרומה המו  ,וופסו הדגה תבכרה תבכרומה הלמה
 בכרומ לעילב הנה .ןוא שיא לעילב םדא :ורמא הזב לשמהו .רושקו
 ,ירבעה ןבואְה :ומכ ,לעילבה םדא :ומעט יכ ,רושקו יאנת תבכרה
 .ןוא שיא איה :ומעט יכ  ,רופסו הדנה תבכרה תבכְרומ .ןוא שיאו
 הזה םוקמב תועט היהי הנה ,הז ףולח רמול ןושלב ןכתיש פ'עאו
 המלש הנוכב תועט היהי הנה ,לעילב אוה םדא :והשרפנ םא יכ הזו
 ןמ הייטנ הז םג .ןוא שיאו לעילב םדא :והשרפנ םא ןכו הזב
 .:אוה ,םהיתשב אשונהו תורזג יתש קוספה הזב שי תמאב יכ ,הנוכה
 +ךמע י"ו .ארקמה לכבו ,הזה רפסה לכב ,הז שקהו  ,לעילב םדא
 רפסמ ותושע ,ינוצר ,ירשפאה עבטמ הז םג .י"י אנש הנה שש (זט)

 חיפי :יכ עדו (טי) :רתי םאו ,תוחפ םא ןוכנ היה יכ .עבשו ששל
 ,דחוימ ןימ אוה לבא  ,רקש ןושלה גוס תחת אוה ,רקש דע םיבזכ
 .הוצמ רג יכ (גכ) :הרותלו הוצמל זמר .הָחְיַפ (פכ) :םינדמ חלשמ ןכו
 ירבעה יופסב טרפבו ,ןויגהה תוקולח תעידיל םיכירצ ונא הזב םג
 הוצמ רנ :ורמא יכ ,הזו ,תונושלב  רוחיאו המידקב דאמ םילינרה
 .רנ אוה הוצמ יכ :ןינעה יכ .ווחיאו המידק הבו ,תחא הרזג ,אוה
 םייח ךרדו :םלואו ,רדפב הדלנה תרחא הרזג איה ,רוא הרותו ,םנמאו
 :ונינע יכ  ,רוחיאו המידק הב שי  ,תרחא הרזג אוה רסומ תחכות
 .עו תשאמ (דכ) :הז לע ינב שקהו .םייח ךרד אוה רסומ  תחכותו
 .דוצת הרקי שפנ שיא תשאו (וכ) :ןושאר ןוימד םש ,הזב ער הנה
 אלמל ךפה .אוה ושפנ תיחשמ (33) :הרקי שפנ דוצת שיא תשאו ,ונינע
 .ונאצמי םא ףאונה גורהי יכ ,לעבה אוה .רבג תמח (דל) :ושפנ
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 יקודקד םיקדקדמה ונמע ינבמ םיבר הנה .ירמא רומש ינב (5)
 ולאכ ,ינבו ינב :ד וס ה רפסב דימת יתבתכ יכ ,ילע ולידגה תוינע
 ,המה ינב אל תמאו ,םיהלא יל ןתנ רשא ,םה ינב .םלועה ינב לכ
 קר יתנוכ אל ,"י יח םנמא ,תומ ינב ,ףשר ינב םגה הנה ,הלילחו
 םעבחו לא הנושאר הנוכ המלש ןווכ ןכ ,יתעדמו ,('ירוכב ינב ךל
 יכ (ו) :וטפשמ אצי י"ימ םאו ,ונבל היצמ בא לכ ךרד ןכ יכ ,ונב
 רופס תוכירא תגלפה הז םג .'גו ותארקל השא הנהו .יתיב ןולחב
 תיש (י) : םינינעה ולאב יקב היה םכחה המלש יכ עודיו ,תוחצ ךרד
 תרָצּו :הל קשוחה זוחאל הבלו היניע םישת יכ  ,הנוז תמיש ,הנוז
 ךיתעדוה רבכ .ילע םימלש יחבז (ד"י) : הברקב הברָא יב בל תרומש .בל
 ,תרופמה ילעב ימעטמ לודג רקיע השוע ינא ךיא ,הרותה שוריפב
 אוהו ,ילע תלמב חנתאה יִמָש הזב ןכל ,םולכ םהירחא ונל ןיא יכ
 גשומה תומימה אוה .םידוד הורנ (סי) : דימת ז"ע שקסו ,תמאהו ןוכנה
 ןיימ  ךידוד םיבוט  יכ ביתכ ןכו ,הורנ ןכל ,הקישנב ןושלהו הפהמ
 .אסכה םויל (כ) : לעבה אוה .'גו שיאה ןיא יכ (טי) : ('ב 'א שיהש)

 ארקנש המ ןינעכ ,ןיד אסכ לע בשוי לשומה וא ןיידהש  ,עודי םוי אוה
 אביש רחפתהל ונל ןיא :רמאת יכ ,הנוכהו ,תפרצ תוכלמב הידיש
 ןינע ןכו  ,רופצה עדי אלו (נכ) :וניתשבב הבכשנ ןכל | ,ונילע
 .רענה שיאה

 :ח השרפ

 םע יאנתו רואיב תבכרה בכרומ רחבנ הגה ,רחבנ ץורחמ (י)
 יכ ,ףסכ םש חנוה הנהו .רחכנ ףסכמ : ומכ ,ראותו ראותמ םה יכ ,ץורחמ
 לכ יכ ,ץורח ומכ ראת ,ץורח םש בהזל חנוהו ,לכה ןמ ףסכנ אוה
 ךרדו (גי) :המרע םעו ,המרעב .המרע יתנכש (ני)-:ונישהל ץורח םדא
 יכ .ער תלמב חנתאה יִמְש יכ ,םימעטה ילעב ישורפמ הז םג .עו
 תקחשמ (5) :ער ךרדו ,ןואגו האג ,ער תאנש אוה י"י תארי :הנוכה
 ינב תא (55) : המע רדחב ול תרחוימה הקושחה ךרד .תע לכב וינפל
 .(לוינב םעו ,לאה םע ,ליר ,תהא הנוכ לכה יכ ,םיהלא ינב םהש .םדא

 ירוכב ינב םהל ארק הבהא ךותמ : ליז ורמאש ריע ,יתעדל ,ירוכב (:
 ."ירוחב. ןקתל וא ,ורוכב נב םש תערל הזב ולפלפ אושלו (:א"ל תבש)

 .הזב 'א ילשמב ןויעו (:
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 :ם השרפ

 הצילמ ןכ םג הז לכו ,תוברל ןושאר ןוימד םש  ,תומכח (5)
 ,הירבדמ הז םג .ןולק ול חקול ץל רסוי (ז;) :דאמ החצו תייריש
 קירל תחרוט ינא יכ ,הריכמ ינא : רמאתו המצע לע ןנואתת ולאכ
 תלמב רשא םירפס שי הגה .ומומ עשרל חיכומו .םיאתפ םע ירבדב
 םישורפ םה ךא ,םינוכנ םינפה ינשו ,ךיראמ שיו ,אחרמ שי עשרל
 : ונע היהי ,אחרמ וב שי םא יכ הזו ,תופלחתמ תורזגו םילדכנ
 םומ אוה .,רמולכ ,חיכומל ומומ יונכ היהיו  ,ומומ אוה עשרל חיכומו
 עשרל חיכומו היהי ,ךיראמ  ,וב שי םאו ,ול זובו ןולק אוה יכ ,ול
 ,ןולק ול חקול אוה ,ומומ עשרל חיכומו :ונינע היהיו ,אשונ ,ומומ
 םישודק תעדו (י) .הז לכ תלוז חילצת אל יכ ,דימת הז לכ רוכזו
 םיתש רובעב תרשת תלחת יכ ,םישודק תעד תלחתו ,םעטה .הניב
 לע רמול ןוכנ יכ ,תואמלו םיפלאל תרשיש דחא םשל ןוכנו ,תורזג
 ןיאו תילכת ןיאל ןכו ,'גו הדוהיו .יול ןועמש ןבואר ךורב : לשמ ךרד
 לבוס ינניאש ,ינינע ךיתעדוה רבכו .הז לע שקהו בותכב ןורסח הזב
 :רפס אלו הרות אל ונל ןיא [כ םאיכ ,םירפסב ןורפח סחיל
 םידגנתמ הירבד ןכל ,המכחה השא דגנכש איה  .תוליסכ תשא (עי)
 תחילשב ,תאזב המלש רצק הנה .התיב חתפל הבשיו (זי) .הירבדל
 ,('תאזה 'הרוראה לא יכ התיב חתפל הבשי קר ,הנאו הנא תורענ
 יכ  ,תודועס תנכהב ,הזב רצק םג ,תוחאה ךפה ,רצפהה ןמ טעמב
 תומוטפ תלוננרת ,תמאה לע הל ןיאו ,הבוט לכמ הרסח ,תמאב אוה
 וקתמי םיבוגג םימ קר ,רמושמה ןייו הנימש ארשבו ,םיסובא םירוברבו
 םיאתפה בל ךושמל תרחא הנעט הל ןיא יכ ,םעני םירתס םחלו
 :ךיחל םיבוט םילדה םינינעה ןתואש ,ינוצר ,הז םהל רמול (*ןכ

 .י השרפ

 (?ךיתעדיה רבכ .ףסוי רמא יגו כא חמשי םכח ןב .המלש ילשמ
 ותישארמ ,ררסב הזה .רפסה לכ רכח אל המלש יכ  ,ילצא ןוכנש
 : בותכש ומכ ,וירשו ויתרשמל  ,וירמאמ רמוא היה קר  ,ותירחא דע

 ."יד, רסח ילוא (1
 קר, לדצ ילוא 6
 .היכ 'א ילשמ ןייעו (*



 5% י השרפ ב ילשמ

 םיבתוכ היה םהו (ח " א'מ) 'גו 'ךינפל םידמועה ךירבע ירשא
 הלא םג :ביתכ דועו ילשמ ביתכ התעו ,ילשמ ליחתה ןכל ,םתוא
 ןוכנ הזל ףרוצמו (/א ה'כ) היקזח ישנא וקיתעה רשא המלש ילשמ
 רמוא היה ,םדקש המ בור יכ ,המלש ילשמ התע וליחתהב דואמ
 ,רזוג רמוא אוה ולא בורו ,רזוָג יתלב

 ,רפסה הז תורזנ ינימ הז ישוריפ תלחתב ךיתעדוה רבכ הנהו
 הז ומכ ,אושנו אשונמ רדסכ תוכלוה תורזג שי הזב יכ  ,דוע עדי
 רוחיאו המודק ובש ,שיו ,'גו בא המשי אוה םכח ןב :ינוצר קוספה
 םדרג אוה שיבמ ןבו ,ץיקב רגוא אוה ליכשמ ןב יכ ,אוה םעטה יכ
 ,ררסכ אלש תרחאהו ,ודסכ ויתוריזגמ תחאש קוספ שיו = ,ריצקב
 ןינעה יכ ,רדסכ אלש תאז יכ ,עשר תורצוא וליעוי אל :ורמאכ
 אוה תוממ ליצת הקדצו םנמאו ,וליעוי אל עשר תורצוא יכ ,אוה
 ,תולוגפו םילדבהמ תורבוחמ ,יפסה הז תורזנ בור יכ רוע עדו .רדסכ
 ,בא חמשי םכח ןב לכ יכ : לשמ ךרד לע הזו ,תוכפהתמ םה ןכלו
 .וכפוה ןכו

 ('המוח םב ןיאש ,ינוצר ,תוימתס רפסה הז תורזג יכ דוע עדו
 ןב לכ ,םכח ןב :ורמאב ותנוכ יכ ,תוללוכ םהש ולא בורב הנוכהי
 הזב שי תמאב םאו ,תוידאמ תוירשפא םהש םבורב הנוכה ןכו ,םכח
 ןיממ וא  ,יוושב ירשפאה ןיממ םהש  ןוכנו  ,תוידואמ םניאש רפסה
 .ושעתמ שי :ומכ ,שי : רמאיו ראבי םתצקכו ,טעמה לע רשא
 אוהו הזל ןמאנ 72 םהש ,הז רחא הז םיקוספ ינש המלש רדס הנה
 םירמאמה ולא יתשש בייחמ הז יכ ,ליסכ הנע : ליסכ ןעת לא : ורמא
 תחת ומכ ולאשו  ,ותויה אָלו  ,ותוה רשפאש ועבטש םיירשפא
 ,ומוקמב הז ראבנ דועו ,דחי תוקדוצש תויכפהה

 אוה יכ ,רפסה הזב (?םיכומס ןישרוד ונא ןיא יכ .דוע עדו
 שי םאו ,ומצעב דמוע םהמ רמאמ לכש  ,םיפוסוליפה ירפס עבטמ
 .שרפנש ומכ ,ךומס םנינע יכ םידיחי םיקוספ

 ,תולמ ינשב םא ,םינשנ רפסה הזב םיקוספ שי יכ  .רוע עדו
 אלש ,ונומאש המ -רצמ הז יכ הזמ הומתל ןיאו  ,יונש תלוזב םִמ
 .רדסכ המלשמ רפסה הז רבוח

 םרכזו ,הלא ירמא אנ עמש .הנולצרבב רשא ינב התאו
 ,םיפופוליפה ירסומ רבד בור ללוכ אוהש רפסה הז ךארקב ,דימת

 .'י השרפ יא ילשמב ןכו (י
 .הברה הכימסב שורד שרד 'א ילשמב יכ אלפלו (?
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 השע שאר (י) :םיקומע םישורפ גישת ,ונישעש תוקולחה ולאמו
 יי" תכאלמ השוע (זינ ח"ע םילהת) הימר ('תשק םעטכ .הימר ףכ
 תומילש יתלבו ,םידי תולפשב ,רמולכ ('י חימ  הימרי) | הימר
 הזב ןושלה יונשב קדקדל ןיא הנהו ,םיצורח דיו :הז ךפהו ,תוצירחו
 .תירבעה הצילמב תוחצ ךרד אוה יכ ,םינפל ונבתכש ומכ ,רפסה
 לבא ,הצווח ףכ השוע רישעהו : רמא ולא ,טושפ רתוי היה הנהו
 םכח (ק) :ושארל תוללק ןכלו .סמח הסכי םיעשר יפו (ו) : דחא םעטה
 .עדוי (ני) : תמא תוצמ הנוכה יכ ,טלחומבו םתפב .תוצמ הקי בל
 : (' ו תלהק) אוה לכס-יכ לכל רמאו :םעטכ ,לכל רכויו םסרופי
 כ'ג םעטה הנה ,ןובגל ךוטס יתפשב יכ י"פעא | .ןובנ יתפשב (:)
 פנח הפב :ומכ ,רפסה הזב םיברו םיבר ןכו ,ןוכנל המכח אצמתש
 ןפצהה יכ  ונפצי ךפה .ליוא יפו (די) : םיבר ותלוזו ,והער תיהשי
 .הבורק התחמ םנמאו  ,ינוציחה רובדה אוה יפו  ,ימינפה רובדב אוה
 רסח דיגנ :ומכ הזו ,תעד םינפוצה םימכחל היהי וכפה יכ תורוהל
 תומהו .תאטחל עשר תאובת (זט) : ומוקמב שרפיש ומכ ,'גו תונובת
 האנש הפכמ (קי) : דדוב וא אצוי ןוכנ .העתמ (זי) : תאטחמ בייחתמ
 הסכמ דחאה יכ | ,תויכפה םהיתולועפ םאו ולא הנה  ,רקש יתפש
 ,םיערה ןמ םינימ ינש םה לבא ,בומ םהמ דחא ןיא הנה ,הלגמ רחאהו
 :ותאנש םסרפמ אוה יכ ,הבד איצומ דחאהו ,ןוקש ארקי דחאה
 ולאכ ,אשונה אוה ,ויתפש ךשוחש ןוכנ .ליכשמ ויתפש ךשוחו (טי)
 "הניא הריזגה תאז םנמאו ,ליכשמ אוה ,ויתפש ךשוח שיאו :רמא
 : בשחי םכח שירחמ ליוא םג ,אצמנ יכ = ,תיחרכה

 לכש יפל ,רובדה תעינמל תורהזאב וגילפה םימכחה לכ יכ ,עדו
 יוארה יחרכהה רובדה ,תמאב םאו ,ילוחה הזב םיעוננ ןמזה ינב
 רחא ןכלו ,ןורסח היהי ,ונממ קותשי םאו ,ונממ קותשל ןיא תומכחב
 יב ,הלילח :םהמ דחא רמא ,רובדה תעינמב םימכחה לכ וכיראהש
 םיעשר בל (כ) :("ביטהלו קותשל לכוי ,ביטיהלו רבדל לכויש ימ
 : םעטכ .םיבר וערי (פכ) :גס ולכ יב ,ףסכמ וב שי טעמ .טעמכ
 ,הז .'גו רישעת איה י"י תכרב (נכ) :(יט ח"מ תישארב) יתוא העורה
 תושע ליסכל קיחשכ (גכ) : תחא הנוכל ךשמנ ולכש ןימהמ קוטפה
 ,אושנה תויכפה םהו ,תורזגה יתשב דחא אשונהש ןימהמ קוםפה הז .המז

 .הימר תשק ךינתב אצמנ אל יכ ,תשקכ ליצו (+
 .יא ילשמב וירבד הזכו
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 שומש גיס ונינעו ,אשונה אוה ,המז תושע יכ ,דחי תוקדוצ םהש ךרדב
 : קוחש ךרד ופוג תאנהל םב שמתשי ליסכה יכ : רמאו ,תומסרופמה
 הכסנא אנ הכל :ורמאכו ('ד ב"י בויא) היהא והערל קוחש : םעטכ
 המז תושע םנמאו ,החמש ומכ קוחש- ןיא יכ ,('א 'ב תלהק) החמשב
 ,םדא ןב ותויה דצמ יוארכ םב שמתשי יכ ,הנובת שיאל המכח אוה
 רבכו (:יכ תוכרב) הרבע רבדל וליפא ,והעד ךיכרד לכב :ורמאש ומכ
 ,ןינעה הז תעדל הצריש ימ םהירפסב ןיועי םימכחה לכ הז וראב
 ןָפַיִכ זמר .ןתי םיקידצ תואתו (דכ) :םיחבושמה םינינעה ןמ ותלוזו
 .םינשל ץמחכ (וכ) :ומצע קידצה וא ,לאה אוהו ,רכזנ אל ןתונל
 :'גו בהז םזנ ומכ ,לשמנ ויצחו לשמ ויצחש ןימהמ קוספה הז .'גו
 .ךרד םתל זעמ (עכ) :הגות איה ןכ םא .דבאת םיעשר תוקתו (קכ)

 יתשב אשונ יי ךרד יכ .'נו ליסכל קוחשכ קופפ ןיממ הז םג .י"י
 'גו י"" יכרד םירשי יכ :ורמא ךרדכ הזו ,םייכפה םהיַאישנו .,תוריזגה
 ,הנבלה לעבל ליעויש שבדכ אוה י"י ךרד יכ ,הזב ןינעהו ,('י 'ד עשוה)
 ןושלו (95) :תומכחב ליגרהש ימל עודי הזו ,המודאה לעבל קיזיו
 ןימכ קוספה הז ןכ םא ,קידצל היהי וכפה יכ תורוהל .תרכת תוכופהת
 ןושארה קלחה יכ ,רמול ןוכנ ןכו ,'גו תעד ונפצי םימכח :םדקש קוספה
 קלחה יכ: ,רמול ןוכנ ןכו ,'גו תעד ונפצי םימכח :םדקש קופפה ןמ
 היהיש  ,ינוצר ,ןינעה רסה .ינשהו ,(!ונינעב ראשנ קיספה ןמ ןושארה
 : וומא ןכו תולכס בוני יכ ,תורוהל ,תרכת תוכופהת ןושלו :ורמא
 ןוכנ לכהו ,תעד ונפצי אל יכ | תורוהל ,הבורק התחמ ליוא יפו
 ,יוארה יפכ םדא ינב ןוצר ,םעטה .ןוצר ןועדי (25) : דחי חינהל
 :םימלשה ןוצר םינפ לכ לעו ,יוארה תעב

 .אי השרפ

 ושאר ןוימד םש אוהש ןודז ןושל היה ןוכנ .ןודז אב (3)
 :הלעמל רמא ןכו ,הרותה שוריפב הז ונראב רככו ,רזגנ םש תרומת
 :ומכ ,רפסמ ןיא ךכ םיברו ,םתה ילעבל ,ושוריפש  ,םתל זעמ
 תישארב) הכרב היהו ןכו  ,(ד'כ זיל היעשי) 'גו ויזרא תמוק (?יתרכהו

 הנה .המכח םיעונצ תאו :('ז גיכ םש) ונרבק רחבמב :ןכו ,('ב ביי

 .הזב 'א ילשמ ןייעו (י
 .תרכאו :ליצ (5

- 
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 :ןולקה ךפה ,דובכה בייחמ המכח םנמאו  ,ןודז לעב ךפה םיעונצ
 ודכלי הנה ,םידגובל ךומס תוחש פ'עא .ודכלי םידגוב תוהבו (ו)
 ומכ םיברו ,םידגוב ודכלי םתוהבו :רמא ולאכ ,םמצע םידנובל זמר
 ולכש םיקוספה ןיממ הז .'גו עשר םדא תומב (!) :רפסה הזב ,הז
 םנמאו ,םייכפה םיאשונה קוספה הז .,'גו םיקידצ בוטב (י) :ךשמנ
 ןטב ירפ רכש :םעטכ תמא רכָש :ןוכנ ז'כו ,םידחא םיאושנה
 דיל די (לכ) :ותומל אוה ,ותומל הער ףדרמו (טי) :('נ ז"כק םילהת)
 גהנמ ןכ יב  ,('םוקמ לא םוקממ םתקתעהב ,םעטה .ער הקני אל
 עגפ םהל הרקי רשאכו ,םתבשל םוקמ ורחבי יכ ,ןמזה ילכמ
 םה ילואו ,רחא םוקמ לא םתריד ונש' ,םיבשונ םהש םוקמב ,הרקמ וא
 הכשחב ולא ןכלו ,הער רתוי לא וא ,הער לא הפי הונמ ואצי
 ךל :םהרבאל רמאנ רשאכ ,האובנה דצ לע םיכלוהה תלוז ,וכלהתי
 יפ  לעו  ,ונחי יי יפ לע ולא יכ ('א ב" תישארב) יגו ךצראמ ךל
 שפנ (סכ) :ותריד ותונשב רמולכ ,טלמנ םיקירצ ערזו :והזו ,ועסי י"י
 טקשה אוה יוורהו ,םחלל עבשהמ אוה ןושדה .'גו ןשדת הכרב
 ,ותלוז ךרביש ,ומעמ יכ הכרב שפנ ומכ הורמו הנהו ,םימל אמצה
 ילא יתש ןינעו ,ןשדת ומכ רדוב אוה לבא ,הורמ םעטמ אוה הרויו
 אמצה ןינעב ,חרחאהו ,םחלל בערה ןינעב תחאהש קר ,רחא תורזגה
 עיבשי אוה םנ ,ותלוזל הורמהו עיבשמה יכ ,םהיתשב הנוכהלו ,םימל
 אוה | ,ותלוז ןנוחיו ןתי ימ יכ ללכבו ,ומצעל אוה םג הוריו ,ומצעל
 "ולומנו ,הלילח רזוח ןינעה הז יכ טרפבו ,םינפ המכמ הזו ,ומצע ןנוח
 םג הורמהו ,ןשודמ אוה םג ןשדמה :רמא ולאכ הז היהו ,ול םלושי
 םייוארה םישנאה ןוצר ,טלחומכו םתסב .ןוצר שקבי (זכ) :הרוי אוה
 תגהנה הנה .'גו ותיב רכוע (טכ) : (ביל 'י) ןוצר ןועדי :ומכ יוארה יפכו
 ינבב ול ואצמי םדא לכ הנהו ,םדא לכל תיחרכה העירי אוה תיבה
 םינוש םינימב ותכאלמ ישועו ויתרשמ רתיו ,וינבבו ותשאב ותיב
 םגיהנהל עדי םכח אוהש ימו ,תודמו תונוכת יונשו ,תולכסו המכחמ
 ימו ,סעכ ילבמ ותעמשמל םירס םלכ םישיו ,יוארה יפכ דחא לכ
 לבלביו ותיב רוכעיו ,ותמחב וילכ רבשיו ,דימת סעכי םכח וניאש
 קר ול ראשי אל רמולכ ,חור לחני ותיב רכוע : ורמא והזו ,ותריד
 ןה (55) : החנהו תחנ לחני ןכלו ,בל םכחל ליוא דבעו :וכפהו ,וסעכ
 לק  ,םוקמ לפב ,יכ ףא ,ןיא יתעד יפל ,'גו םלֶשי ץראב קידצ

 .יא ילשמב ןכו (1
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 םיהלא רמא יכ ףא :ורמא לע ארזע ןבא רמאש ומכ ,רמוחו
 יתש ןינעב ,הז שוריפו ,םג ומכ הזב ,יכ ףא ,םעטו ,('א 'ג תישארב)
 ורמא |(" 'ג "יעשי) בוט יכ קידצל ורמא :היעשי רמאש  תורזנ
 ,(א"י 'נ היעשי) 'גו ער עשרל

 ,בי השרפ

 .תומזמ שיאו .שיאל ראת ,הזב בוט הנה .ןוצר קיפי בוט (3)
 ונינע יכ ,עישרי ןכלו ,ןמזה יקסעמ תובר תובשחמ שיא םעטה
 ,וילעב תא עשר טלמי אלו :םעטכ ,תודרמה יוברו העונתח .חגלפהמ
 לכו .שיבמ ןב :םעטכ ,השיבמ השא .השיבמ (ד) :(*'ח יח תלהק)
 .םניאו םיעשר ךופה (ז) :םיבראנה ליצי .םליצי (ו) :םיראת הלא

 .ותמהב שפנ קידצ עדוי (י) :('ה ג"כ) ונניאו וב ךיניע ףיעתה :םעטכ
 רתי לעו וינב לע ןכש לכ ,הילע חיגשהל דרָי יכ ,ותמהב שפנ ףא
 שרושו יכ פיעא ,ןתי םיקידצ שרשו (ני) :ול םילפטנה ראשו ,ויבהוא
 ,ץראב םישרש ונתי :םעטהו ,םיקידצל זמר ןתי הנה ,םיקידצל ךומס
 תוהבו :הזל המוד ןכו ,םיעו דוצמ :ךפה ,םיבוטה תרבח אוהו
 ךומס שקומ ,ער שקומ (ש) : הוהב ודכלי הנוכה יכ ,ודכלי םידנוב
 .בוט עבשי שיא יפ ירפמ (די) :קידצ ךפה ,שיאל ראת אוה ערו
 עבשי בוטה שיאה יכ םעטהו ,בוט שיא רמולכ ,ראות ,בוט הנה
 אוהו .,שיאו שיאמ תובומ לבקי רמולכ ,שיאו שיא יפ ירפמ לכאיו
 לכ רכש .חפקמ וניא יכ ול יוארכ םהמ דחאו דחא לכל ,לומנ בושי
 :תמא תצע טלחומבו םתסב .הצעל עמושו (וט) :הירבו הירב
 ,וסעכ םסרפיו ,לכה ינפב ולוק עימשנ יכ .וסעכ עדוי םויב ליוא ((זט)
 :העיגרא (שי) :'גו הסוכו הז ךפהו ,זוכו ןולק אוהש רבד הלניש פיעאו
 ישרוח ךפה םולש יצעוי הנה .'גו ער ישרוח בלב ה ומ (כ) :ענר
 םלואו ,תופדרנ תולמ םה :,ישרוחו יצעויו ,םולש אוה בוטה יכ ,ער
 הנומאהשו ,הגות אוה המרמהש דצמ לבא .,םיכפה םניא החמשו המרמ
 ארקי ונימי ןמשו :ומכ ,הסוכ ךפה םוסרפה ןינעמ ארקי החמש אוה
 הנהשי שיא בלב הנאד (סכ) :הימר דיו .הימרו (דכ) :(ז'ט ז"כ)
 היהיש ארייש  המב תונואתהה לע יובעה תמכסהמ ,הנאד סש ,'נו
 ,םכחל יואר ןיא יושפאה דיתעה יכ ,השמ וניבר רמאו ,דיתעב
 ןכ ,היהיש רשפא אוהש ומכש ,ירשפאה עבטש רהא ,וילע גוארל

 .רואיב רתיב 'א ילשמב זיכ ןייעו (י

 ך*
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 ןכל ,הצעה לבלבת הגאדה םינפ לכ לעו ,היהי אלש רשפא אוה
 הנחמשי בוט רבד .םג ,וילע רבגת אלשו ,הגאדה עינכהל ןוכנה
 הגאדה ךפהי םיבומ םישנא תצעב וא ,םיבוט םירבדב יכ רמולכ
 ,םימעפ המכ ךיתעדוה רבכ .'גו :ודיצ הימר ךורחי אל (זכ) :('החמשל

 ןכלו ,רזגנ םש תרומת ןושאר ןוימד םש חינהל ירבעה תמכסהמ יכ
 וגהנש ומכ ,הלילחו .שיא הזמ רסחי אל ןכלו ,יאמר ומכ אוה הימר
 אוה יכ ,ףוע דיצב ותחנה רקע דיצ הנהו :ינפלש םישרפמה לכ
 שפתי .דיצ לכ יכ עודיו ,ונניאו וב ךיניע ףיעתה ,שפתהל השקה
 ותכאלמ תלחת ףועה יכ ,כ'ג עודיו ,הבנגו הלובחתו הטרמ ךרד
 : קוספה הז שוריפו ,הבהלב ךורחיש אוה ,ונממ לכאיש דע ,ולושבב
 והאיביש  ,ודיצמ גישי אל רמולכ ,ודיצ ךורחי אל יאמרה דיצה יכ
 ,חרבי| חורב ודימו ,ףועה טלמי הז םרט יכ ,ונכרחיש דע ותיב לא
 ארוקה וא רופצה וחקלו ,ותיב לא ואיבה ירחא ףא ,דימת הרקי ןכו
 יושה לע םא ,בורה לע םא ,תירשפא הריזגה תאז הנהו ,וטחשל
 ,ץורח רקי םדא ןוה םנמאו ,ושורפ ,ץורה רקי םדא ןוהו : ורמאו

 אוה ,רמולכ ,טולהומבו םתסב םדא ןוה אוה רקי בהז םנמאו ,רמולכ
 בוט  ,בהזה ץוכק ןכל ,ףועל םיפנכ ול ןיא בהזה יכ ,רשעו ןוה
 ןכ םא ,המרמב םא יכ גשוי אל דיצהש רחאו ,תופוע דיצ ץובקמ
 הלועהו  ,הנומאב גשויש וב הנוכה ,דיצה ךפהל הזב רכזגה בהזה
 . הפיטהו הריצ ךרדב רשוע גישהל ותמגמש ימ םדא ינבמ שי יכ ,הזמ
 ץבוק אוהש ימ שיו ,םייקו עיגמ םתילכת ןיא הזו ,תואמרו הבינגו
 םייקו עיגמ הזו  ,םיחרפו םיבוהז | ,זגראב טעמ טעמ זנוגו רי לע
 .הבוטל ותילכתו

 גי השרפ

 ,בא לא ךומפ ראת הזב רסומ הנה .'גו בא רסומ םכח ןב (5)

 ושפנ לצעה ,רמא ולאכ .'גו ןיאו הואתמ (ד) : באהמ רסומ .רמולכ
 יכ ,אטוח ומכ .תאטה ףלסת (ס) : ןשודת ןיאו ךפהו ,ןיאו הואתמ
 רשועה יכ םעטה .'נו ורשע שיא שפנ רפכ (ס) : ךרד םת ךפה אוה
 ןוממ ול ןיאש ,שרה לבא ,תוכלמל אטחי יכ ,םדאה שפנל רפכ אוה
 וניא ,הרעג עמש אל :ורמא כ'א ,המב ול ןיא יכ ,ורפכ ןתי אל
 הרומ ,שרה םנמא ,רפכה וילע ךרטציש רבדה עידויש קר ,ךפהל

 .יא ילשמ ןייעו ('
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 ול ןיאש בייחמ שר יכ ,ורשע שיא שפג רפכ : ךפה אוהש ומצעב
 החמשה הנה .חמשי םיקידצ רוא (ט) :רשע ול ןיא יכ ,רפכ ןתי המ
 החמשה ןינע אוה ןכ יכ ,תובחרתהו תוטשפתהל ,הלאשה ךרד רואל
 רמולכ ,ןודזב רשא םעטה .'גו ןודזב קר (י) : ךערי .הז ךפהו ,בלל

 תאו םעטו .ןודמ הרגי ,רמולכ ,הצמ ןתי אוה הנה ןודזב אוהש שיאה
 ץעוהל םכרד םישנאל ראת םיצעונ םעטו ,המכח שי םיצעונ םעו .םיצעונ
 םעטו .לדיי טעמי איה הגה לבהמ אוהש ןוה .'גו טעמי לבהמ ;וה (לי) :דאמ
 ךפהו ,םיליהבמ םינינעב ץבוקיש וא ,(אזכ 'כ) תלהובמ הלחנ :ומכ לבהמ
 : לדגיו הברי ןכלו ,בושייו תחנב טעמ טעמ ץבקמ אוהש די לע ץבוקו ,הז
 : לעפב האב הניא יכ הבשוממ" תלחות ךפה הזו ,לעפב .האב הואת (ני)
 בוט היהיו ,ול יוארכ .םלְשי  ,ול ואבי הדלוי ילבח ול לבחי (ני)
 ; (א'י ב"ל םירבד) ויפנב שורפי :םעטכ .תלוא שרפי (זפ) :קפס ילב
 : םוסרפהו תוטשפתהה ןינע אוהו ("י ב'כ םש) הלמשה ושרפו
 ,רמולכ .האב הואת : ומכ .היהנ הואת (טי) : ערופל :רסומ ערופ (קי)
 ,טלחומבו םתסב ,הואת םעטו .שפנה טוקשת חזב יכ ,לעפל האציש
 ,הערה םפדות ולאכ .הער ףדרת םיאטח (לכ) : הבוטה הואתה לע
 הנה .ליחני בוט (נכ) :היהיש ימ ,םלשמה לעופל זמר .בוט םלשי
 לכאמהש פ'עא .'גו םישאר רינ לכוא בר (נכ) : שיאל ראת הזב בוט
 ףוגל קזיהה בוזעל המלש הצר ,ותוכיא דצמו ותומכ דצמ ףוגל קיזמ
 דצמ םדאל עיגמה רתוי קזחה קזיהה רוכזל הצר יכ | ,תומכה דצמ
 תולודג תואצוה תושעב שד" םדא לכ יכ ,תוששורתהה אוהו תימכה
 ,םישאר רינ לכוא בר : ורמא והזו ,םילישבתה ינווגו ,םילכאמה יובירב
 .רינ םכל ורינ :ןיינעכ  ,םיינע תדובע אוה םילכאמה יובר  ,רמולכ
 רחאו .תוינע ידיל איבמ הז ,םעטהו ,הלאשה אוהש (ביי "י עשוה)
 דצמ הפסנ היהיש ימ שיו ,רמולכ .טפשמ אלב הפסנ שיו :רמא הז
 ונריהזה הזב הנוכהו :,ותוכיאב ןידו מפשמ אלב ,ותויה דצמ ,לכאמה
 ,ןכ םא ["על ןיא רמאת םאו ,שרונ ןפ םילכאמה יובירמ ,המלש
 תּומַּכ טועמהב ונל יד אל יכ ונעידוה ןכל ,םילכאמה תטעמהב קר
 תוכיאב ןכ םג ןייענש ךירצ לבא ,ינועה ןמ טלמנ הזב םאו ,םילכאמה
 תומיש ומכ ,תומה אוהו ,ינועהמ השק רתויב הזב לופנ ןפ םילכאמה
 רהזה :רמא ולאכ ,קוספה הזמ הלועהו .תומה ימסמ רנרגב םדאה
 .(*תומת ןפ םתוכיאב רהזהו ,ךתיבו התא שרות ןפ ,םילכאמה תומכ יוברמ

 .'יא ילשמב ןייעו (:
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 ,די השרפ
 ןכ. ,הדיחי ןושל התנבו .תוברל ראת .םישנ תומכח (פ)

 - תשא ,תלואו :המכסהב םעט לואשל ןיאו ,ןוכנ אוהש ירבעה תמכפה
 חמצי ויפמ .'נו הואנג רטוח ליוא יפב (נ) ,תלוא ישנ וא ,תלוא
 תוחצ ךרדמ רטוח ןושלו ,םדא ינב םע ורבדב ,הואג רטוח אצי
 יכ ,ענפ לכמ םתוא רומשת םתפש .,'גו םימכח יתפשו .תולאשהה
 ,רב סובא םיפלא ןיאב (ד) :הכר ןושלו  ,הונע ךרדו הנוכנ םתפש
 רומחו תמהבה לכאמ אוהש ,ןבתהו הצעה אוה .סובאו .ןגדה איה רב

 ומכ ,רבה סובא :ונינע הז ומכ ,רבל ךומס םובא ןכו ,וילעב סובו
 תדובעב םירוושה רדעהב יכ םעטהו .רבה תצע וא .רבה שק .רמאיש

 :רוש חכב תואובת ברו ,הז ךפהו .חוח אצי המח תחת המדאה
 תוהוכנ ךלי םדאה יכ ראובמ הנה .'גו ליסכ שיאל דגנמ ךל ()
 תאז ןיא םאו ,םירפס יפמ וא ,םירפוס יפמ םא ,תעד ירבד ותעדב
 ,ליסכה יכרד ילא ונטיבהב אוהו  ,תוחוכנ ךלנ ךיא המלש ונדמל ,ותא
 ליסכ יתיאר :בישהו ? תרסונ המב םכחל לאשנש ומכ ,וכפה השענו
 יתחקל יתיאר יבל תישא יכנא הזחאו :המלש רמאןכו ,וכפה יתישעו
 םע םעטב בורק אוהו .אל םאו : ושורפ ,לבו ורמאו (ב"ל דיכ) ,רסומ
 נוסל זמר ,ץילי יכ ,וצילי ומכ  .'גו םשא ץילי םיליוא (ט) :פיעא
 ינב ימומ רחא םישפהמו םתלוז םימישאמש .םשא :םעטו .םיליואה
 םירשיה יכ | ,ןוצר םירשי ןיבו : הז ךפהו .םיבומהמ ןכש לכו ,םדא
 עדוי בל (י) :יוצר אוהש המו בוט קר םתלוז לע ורבדי אל םהיניב
 ,('מ זי הימרי) ונעדי ימ לכמ בלה בוקע :םעטכ ,'נו ושפנ תרמ
 ןכלו ,ותלוזב םכחה]ןמ ,ומצעב ליסכה עדוי רתוי :ןומההרמאמכ הזו
 וא ,ולצא בעתנה רבדה המ ומצעב עדוי םדאה בל יכ ,המלש רמא
 ךפהה אוהש המ  ,ויתפשבו וינפב םדאה הארי םימעפ ןכלו  ,הצרנה
 הז תרזג יכ  ,ךיתעדוה רבכ .'גו בל באכי קוחשב םג (גי) : ובלב
 ,טעמה לע םתצקו ,יוושב םתצקו ,תוידאמ תוירשפא םתצק רפסה
 רמאש ומכ ,שי :רמאיו ראבי םתצקבש קר ,םתסב ואב םיבר םאו
 םנ :הז רחא ,ורמא ןכ םנ ןכלו 'גו שיא ינפל רשי ךרד שי : הזב
 גילפהו ,םימעפל הז יכ | ,ותנוכו ,שי םע ךשמנ ,בל באכי קוחשב
 םימעפ םגו :רמא ולאכ ,שיא ינפל רשימ קזח רתוי הז יכ ,הזב
 ,לורנ באכ ובל באכי רחאש המ ,רבד לע תגלפומ הליג ליגיו קחשי
 חמש םימעפ המכ : םיפוסוליפה ורמאש ומכ .הגות החמש התירהאו
 ,קוספה הזב הצילמ תוחצ שי הז םעו ,ותלפמ וב היה ,רבדב םדא
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 רשא םע ךשמנ קוספה הז תמאבו ,החמשהו קוחשה עבטמ עודי יכ
 עבשי תוחפה יכ רמאי .'גו בל גוס עבשי ויכרדמ (די) :וינפל
 ,םירחאה םינינעה ןמ םא ,תומכחה ןמ םא גישיש ,םילפשה םינינעב
 ,ובער טוקשיו ותעד חונת לבא ,ונממ הלעמלש המ לא טיבי אלו
 ,עבשי אל לכשה בוטו שפנה לודג םנמא ,םילפשה וינינעב עבשיו
 ,הלעמל הז רחא הז ,דימת ותעונת היהת ןכו ,וילעש המ וגישהב קר
 ,תולעמב :ררושמה רמאו ,(דייכ ויט) ליכשמל הלעמל םייח חרוא :םעטכ
 םיאלמ הזמו ,ךמת ףיפותו ,ךנורפחב ריכפ ךממ הלעמל המ טבה

 ,המכח הברת םירפוס תאנק :  לז םרמא והזו ,םיפוסוליפה ירפס 'לכ
 ןכלו  ,ונממ הלעמל רשאב םהמ לפשה אנקישכ ,רמולכ (א"כ ביבו
 ןמ ןוילע רתוי רחא גישיש לדתשי וגישה רשאכו ,ונגישיש לדתשי
 : םיער םינימ ינש הז ,'גו תלוא השעי םיפא רצק (זי) :ידימת ןכו ,ןושארה
 ייוארה .אוה םנמאו ,רשפאב אצמנ הז .'גו םיבוט ינפל םיער לחש (טי)
 .קידצ ירעש לע םיעשרו םעטו ,איטחי וניתונועב םימעפל םאו
 :(!םיערה לע ךולמי קידצה יכ (איכ'ב רתסא) ,ךלמה רעשב בשוי :םעטכ
 בצע לכב (נכ) :בומ ישרוחל ואצמי תמאו דסחו ,רמולכ .בוט ישרוח (נכ)
 רוסחמלו רתומל :רמא לבא ,ךשמנ דחא ;ינעב קוספה הז .'גו רתומ היהי
 ,ושוריפהו הנוכה ןינעב ןוכנ ותויה סע ,הצילמח תוחצ ךרד ,םיכפה םהש
 לע חמשת לבא ,ךל דבאש המ לע חנאת לא :םכחה רמאמכ
 לע םדאל שיש ןובצע לכב :הטלש רמא ןכלו .ךל ראשנש המ
 םיתפש רבד ןכלו ,ול המ תיראשו רתומ םש שי הנה ,םינינקה דספה
 ,שירחיש ול יואר ןכל ,לכשב ןורפח אוה בצעה לע ןנוקלו קנאהל
 .'גו תלואו .םרשע םימכח תרטע (דכ) :ול ראשנה סע ותיב לא ףסעיו
 ,םהירבד םיניבמה סהידימלת  וכרביו ,םימכחב רחבש ךורב .ףסוי רמא
 ,ןבואר אוה ןכוארו ,המכח איה המכחו ,תלוא אוה תלואש עדי אל ימו
 דצמ רשועה יכ :הז ןינע לבא .תלוא םיליסכ תלוא :המלש רמא יכ
 תונקל קר ,בוט רבד וכ אצמנ אל ,הרומנ תולכס אוה ומצע
 ,ליעומבו יחרכהב ףוגה לכלכלו םירפסו םידלטמ הל ךרטצמהו המכה
 בהזו ףפכ םא ,תו5תמ יטושפ אלמ תיב ונל וליעוי המ יכ
 ליסכ-דיב ריחמ הז המל :המלש דוע רמאי ןכלו ,תשחנו לזרב םא
 תומשכ ,ליסכו רישע חיני ,דוע ראבנש ומכ רחא םוקמב דועו :'גו
 תוטע םושעמ ושעי םימכחה יכ :קוספה הז תנוכ ןכל ,םיפררנ
 ועבטמ והוקיתעי ןכלו ,תומכחב יהואיצויו וכ ושמתשי יכ ,םשארל

 .יא ילשמב ןושארה שוריפ יפל (
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 לע ראשנ םיליסכה רשוע לבא ,המכחל וקיתעי תלוא אוהש המ יכ
 הל היהי אלו ,הכפה לא קתעת אל םיליסכ תלוא :ורמא והזו .ועבט
 לא ךומפ בל הנה .,גו אפרמ בל םירשב ייח (5) : םלועל םשה יונש
 ינינקמ ותבשחמ הפריש ל"ר ,הפר בל םעטהו ,ןויפר בל ,רמולכ ,אפרמ
 ךא ,וילע באכי אל ורשב יכ ,ורשב ייחל והזו ,םדמחי אלו ,ותלוז
 האנקה יכ ,האנק תומצע בקרו :הז ךפהו לאה ול קלחש המב הנהי
 לבאיש ,אנקמה ןמ ךייד :םכחה רמאש ומכ ,ףוגה בקר תבס היהת
 ,ותומב .הסוחו (35) : לאה אוה .והשוע (5ל) :;ךת בוטלו ךת חמשל
 לכהו ,תמאה וא ,לאה אוהו ,יואוש המב ומעטו .טלחומבו םתסב
 תנלפומ רתויה הערה אוהש תומה תעב ףא ,קידצה יכ ,םעטהו .דהא
 .הונת (גל) :עשר החדי ותערב : ךסה הזו ,לאב הסוח אוה הנה

 ,הז ךפהו ,םסרפתת אלו הלוק היבגת אלש ,החנהו ,תחנ םעטמ
 םניאו ,ןויעב םיליחתמה םה םיליסכה ולאו .עדות םיליסכ ברקבו
 ,םיצפוק םיטוידה םירענ קר  ,המלש הנשה םינישמ
 תובוחובו םיקוושב םיפסאנ דחי םה רשאכו
 םיעדוי םהש םסרפל ,םירפסה ירבדב ,םינהמו םיפצפצמ
 אל :דוע רמאיש ומכ הו ,ץראה ימעו םישנה ינפב
 רובעב הנה .יוג םמורת הקדצ (ד) :('ב ח"י) .'גו הנובתב ליסכ ץפחי
 קר ןאכב ושרפל האור ינא ןיא ,הקדצ לא בורק דסח ןאכב תויה
 .אוה ,ארקמה לכב םינכוסמה םיכרדהמ יכ עודי הנהו ,הנינח םעטמ
 יכ ,לועפה לא ךומסה והמו לעופה לא ךומפה םשה אוה המ ,תערל
 ,(יכ איכ םירבד) םיהלא תללק :ומכ ,םש לכב םינוכנ םינפה ינש
 םה הנה ,םימואל לא ךימסה ןאכב דסח יתעד יפלו ,לשמ ךרד לע
 םהש ,הנוכה ,ןאכב הקרצ ןכו .,דסחה םילבקמה ,ינוצר ,םידסוחמה
 םעטכ ,קוספה הז םעמו .תמאו ,קדצי ,רשוי םעטכ ,הקדצה םילבקמה
 . תגהנהב ךלמה יכ ,(חיכ 'כ) : ךלמ ורצי תמאו דסח" :רמאיש המ
 כ'ג ךרטציו ,אסכ ןוכי הקדצב יכ ,ןידו קדצב םגיהנהל ךרטצי ,ומע
 : ורבד םייסש ומכ  ,הנינחו דסח םהל תושעל ,יוארה יפכו ,םימעפל
 דומעל לוכי רובצה ןיאש הרזג ןידהו הקדצה יכ .ואסכ רסחב דעסז
 ,עשפ רבד לכ לע .םתימיו םרסיי םאו ,ואטחי חרכהב יכ ,דימת הב
 יכ :ותנוכ קוספה הז ןכלו ,םליפשיו םטיעמיו ,ותלחנו ומצע תיחשי
 השעי יכ ,ןידו הקדצב םגיהנממ וגהנתישכ רמולכ ,יוג םמורת הקדצה
 םתאטח לע םהל רסח השעיש םע ןכו ,םב טפשמו ןיד םכלמ
 םעמה תולמ יכ ,תאטח לע וא תאטחל ומכ ,תאטח םעט כ'א .,ואטחי
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 ,תאטח לע רסחהו ,דימת הקרצה יכ ,הזמ הלועהו ,םתטמשה ןוכנ
 היהת (ק5) :תורזגה יתָשל תרשמ ,יוג םמורת ,ןכלו ,המאה וממורי
 .שיבמ דבעל ,ומולכ ,שיבמל .שיבמ

 ומ השרפ

 : ומכ ,תיבל זמר .תרכענ (ו) :הכר ןושל םעטכ .ןושל אפרמ (ד)
 ,םוקמ םושב לדבה ןיא יכ ךיתעדוה רבכו (זיכ ו'ט) ותיב רכוע
 הז .ןכ אל .םיליסכ בלו () :הבקנ ןושל ןיבו רכז ןושל ןיב
 : הזה רפסב ןימה הזמ טעמו ,הלילשהו בויחה תודגנתה אוה תודננתהה
 אל ,רופסו הדגה בכרומ אוה ,הזב ער כ"א ,ער אוה רסומה .ער רסומ (י)
 התשמ (וט) :םיללח םיבר המכו המכ ועטי הזבו ,רושקו יאנת תבכרו
 תבכרה בכרומ ןאכב החמש הנה .ההמש תלוא (לכ) : התשמב .דימת

 תלואו ,םדא תלוא הז ןינעכ ןיאו ,החמש אוה ומעט יכ ,הדנה
 רהזהו ,הז רוכזו ,רושקו יאנת תבכרה אוה הבכרה התוא יכ ,םיליסכ
 גוסל זמר .םוקת :דוס ןיאב אוה .דוס ןיאב (נכ) :רפסה הז לכב
 ,רבדמה תחמשב יולת הז ןיא .בומ המ ותעב רברו (נכ) : תובשהמה

 ,םעטה .ליכשמל הלעמל םייח חרא (דכ) :ומצע דצמ רובדב קו
 המל עיגהלו דימת תולעל ,רמולכ ,הלעמל אוה ,ליכשמל םייח חרא
 לבא םיאגה ןיממ הניא הנה .הנמלא (סכ) : הז ונשרפ רבכו ,וילעש
 : יי תבעות םניאש ,הזמ בייחתיו .םעונ ירמא םירוהטו (וכ) : םכפהמ
 בישהלו תחנב יוארכ תונעל ,ונינע ,טלחומבו םתסב .תונעל הגהי (סכ)
 ןזא (55) :דחא ןינע ומכ הז .'גו בל חמשי םיניע רואמ (ל) :הכלהכ
 ,ירבעה ןבואר : ומכ ,יאנת תבכרה תבכּוומ ןאכב תעמוש הנה .תעמוש
 םייח תחכות תעמוש ןזא : ורמא יכ ,תחא הרזג קר קוספה הזב ןיאו
 : קוספ ןכ ןיאו אושנה אוה ןילת םימכח ברקב :ורמאו ,אשונה אוה
 .הז רוכזו ,ורכז םדקש ,םעונ ירמא םירוהטו ער תובשחמ י"י תכעות

 .זמ השרפ

 םדאה ךורעי םימעפל יכ ,שוריפ .'גו בל יכועמ םדאל (5)
 אטחי ,ובלב ךרעש המ ,ינוציחה ורובידב ואיצוהל ['י5' רשאכו ,ובלב
 סתבכרה ןיא ,לעפ לכ הנה .'גו והנעמל י"י לעפ לכ (י) :ויתפשב
 יי לכה . ,ושורפ יכ ,רופסו הדגה תבכרה קר ,רושקו יאגת תבכרה
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 ולעפ י"" הנה עשר םגו ,וצפחו וכוצל ,רמולכ ,והנעמל ולעפ
 תושעל לאה דעייש םויל ,רמולכ ,הער םוי אוהו ,והנעמל והאיצמהו
 רמאש ומכ ,רובג דיב םיצחכו ברחכ ודיב עשרה היהיו ,ימו ימל הער
 לאה לעפ רחאו (יכ א'נ היטרי) 'גו יל התא ץפמ יכ ,רצנדכובנ לע
 ,םימכהל וגינע עודי הז לכו ,רצנדכובנ תוכלמ ותחשו ,שוירדו שרוכ
 זע ךיראה רבכו ,םלועב םיערה תואיצמב תובסהמ תחא אוה הזו
 :ויתשרפ .הקני אל דיל די (ק) :הנשמה 'יפ תחיתפב השמ וניבר
 ,לכל תרשי ןוע רפוכיש ןכתיש פיעא .'גו ןוע רפוכי תמאו דסחב (ו)
 ןוכנה הנה ,ערמ רוסו י"" תאריבו תמאו דסחב ןוע רפוכיש ,ינוצר
 תמאו דסחב :אוה תחאה הרזגהש קר ,המלש תנוכ הז ןיא יכ ,ילצא
 רבכו ,ערמ רוס ,היהי ,י"י תאריבו : אוה תרחאה הרזגהו ,ןוע רפוכי
 ,ושקל םה  יכ ,םתטמשה ןוכנ תואיצמה תולמ יכ ,הצילמב רמאנ
 רתוי הז ותא םילשי ויביוא םג .'גו י"" תוצרב (ז) :םעמה תולמכ
 :המלשל לאה דעיי הזו ,תודרטבו תומחלמב ,םתוא וחצנמ החלצה
 לכ :םעמכ ,יהיפ וילע ףכא יכ (וכ) :('וימיב היהי טקשו םולש יכ
 ,דהא ןינעל ךשמנ ולכ קוספה הזו ('ז 'ו תלהק) והיפל םדא למע
 תילכת לא עיגי ,הער הלכ (0) :השרפה תאזב םיבר םיקוספ ןכו
 ןובל םעטה .הביש (פ5) :('א 'ב תישארב) םימשה ולכיו :ומכ הערה
 תא לטוי קיחב (גכ) :ותעד תומלשב זא אוהו ,יוארהה תעב תורעשה

 ונינמזב ץראה ימעו ,םישנה תולרוג לע רבדמ וניא  ,לרוגה
 .תולרוגה תמכח לע קר .,הז

 זי השרפ
 ףנח : ומכ ראת ערמ הנהו ,בישקמ אוה ,םעטה .בישקמ-ערמ (ד)

 הנה .'גו דחושה ןח ןבא (ס) :ןרקש :ומכ ,רקש (ז"ט 'ט היעשי) ערמו
 םנמא ,('ח 'ו תישארב) י" יניעב ןח אצמ חנו : םעטכ ,יניעב םע ,ןח
 ,רחא םדא וא  ,ןיידה אוהש םא ,דחשה לבקמ הזב ארקי וילעב
 :םעטכ .רברב הנושו (ט) :דחושה ןתמל זמר ,ליכשיו הנפי םנמאו
 וירבדב חטבי אל יכ ,ובהוא ונממ דרפי ןכלו ,(יכ קוספ) ונושלב ךפהנו
 שקבי .(ה"י א"כ םירבד) : הרומו ררוס :םעטכ .ירמ ךא (?י) :וידועייבו
 תרתה לע חנומ .םימ.רטופ (די) :ןושאר ןוימד םש אוה הזב .ער
 < יכ .,רמאו ,(ב" י תומש) םחר רטפ רמאנ הזמו ,םימה תַמַא רַכָּמ

 יח ביכ איהיבד .לארשי לע ןתא טקשו םולשו ;ל'צ (
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 ינפלו .םאתפ םימה וחלתשיש ,םימ רטופ ומכ אוה ןודמ תישאר
 אוה ןודמהש רובעב ,ונבל המ לשמ יווצ והז ,שוטנ בירה עלגתה
 רמאמ הז ןיא .'גו ריחמ הז המל (זט) : טשפתה ,עלנתה םעטו ,םימ רטופכ
 לכב (6י) : םינפל הז ןינע ונשרפ רבכו ,הז ןינע לע רעטצמכ המלש
 .דלוי הרצל חאו :החלצהה תעב םא הרצה תעב םא .'גו בהא תע
 ראובמ רתוי הז .וחתפ היבגמ (טי) :ערמ בורק חא הנהו ,ןחבי זא
 : םירשה יחתפ תלוז ,םילפש םיהתפב םהיתב לכש ,אוהה ץראב
 אלו ,דבל גישהלו םכחתהל רמולכ ,המכחל .'גו ןיבמ ינפ תא (דכ)
 .ץראה הצקב ליסכ יניעו הז ךפהו ,ןינעה וא רפסה הלכי יתמ טיבי
 הנה .'גו קידצל שונע םג (וכ) : ('השמ וניבר רכזש (?) תשקב והזו

 אטחי םא דימת קידצה יכ ,וב רנוג אוהש .המ דצמ ראותמ רבדה
 ,ץנעה ותואב זא קידצ וניא םאו ,אטח קידצה רמאי ,תחא םעפ
 לכלרופיו,"ררבםיטושב הכיו ןוממב שונעיש טפושליוארהנהו
 םא ,קירצה לע ןיע םילעהל יוארש .,המלש רמאו ,ותעשר יפכ אטוח
 יכ ,הזה קופפה ןינעו ,םיבידנה לע ןכו ,ןוע ול הרקי תורז ךרד
 ןכו ,בוט וניא םיערל השעיש ומכ קידצל םנ שונעל
 וניא ,םילבנל השעיש ומכ ,ןידו רשוי ךרד לע ,םיבידנ תוכהל
 רקי (טכ) : בורח לע רשא ומכ ,טעמה לע רשא ,אטחה ןיד ןיא יכ ,בוט
 : םעטכ הזו .לוזה ךפה ('א 'ג איש) רקי היה י" רבדו : םעטכ .חור
 : ('ב ז"ל בויא) אצי ויפמ הגהו ,רובד ומכ חור תלמו ,וירמא ךשוח

 .חי השרפ

 רמולכ ,טלחומבו םתסב ,הואתל רטא .דרפנ שקבי הואתל (5)
 אוה דופנ הנהו ,העידיהו תטאה תואתל אוה ,תמאב הנוכנהו היוארה
 לכב :ןכל ,ןויעב רדובתיו ,םדא ינב לכמ קחרתמו דופתמה םלשה
 ליסכ ץופחי אל :הז ךפהו ,זחאתיו טשפתי ,רמולכ .עלנתי הישת
 יצובקב תובוחרבו םיקושב ,('ב חיי) ובל תולגתהב םא יכ הנובתב
 ולאכ ,ןולקה לעב שיאל ראת ומכ .הפרח ןולק םעו (נ) :םדא ינב
 הנה .'גו ותכאלמב הפרתמ םג (ט) :הפרח אב ןולק שיא םעו :רמא
 םקרוז אוהש רמאי ולאכ םידיב וינינק .תיחשמה אוה ,תיחשמ לע
 םתיחשמ וניא הנה ויקסע תכאלמב לצעתמהו .(להצרתמה םנמאו ,םיל

 .ןושארמ דילפ נ"סב (י
 .הפרתמה ל"צש הארנו (?
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 רחא םוקמבו ,דאמ ול המוד ,רמולכ ,תיחשמל חא אוה לבא םידיב
 שיא חור (די) :דיכ ח'כ) תיחשמ שיאל אוה רבה :ביתכ
 (פל) :האכנ חור ,ךפה ,וקזחבו וחכב חורה תויהב םעטה | .'גו לכלכי
 :םעטכ תוקזח ,תונעמ ילעב םהש בירה ילעב םה .םימוצע ןיבו
 הנה .זע תירקמ עשפנ חא (טי) :(א"י א'מ היעשי) םכיתומוצע ושיגה
 הא ומעט יכ ,אשונ םהינשו רושקו יאנת תבכרה אוה .עשפנ חא
 יכ ,זע רתוי ,רמולכ ,זע תירקמ רתוי אוה ,ויחאב דרומ ,רמולכ .עשפנ
 םא רמאי ונושלב יכ .ןושלה דיב םייחו תומ (לכ) + הנינע ןכ ירבעב ם"מה
 .הולכאי ןושלה יבהוא רמולכ ,הירפ לכאי היבהואו ןכל .וקזנ םא ותלעות
 הזו ,ללכ ורברי אלו םכח לא הוקיבדיו םנושל םהינשב םיכשונש ,ינוצר
 םתסב ,השא אצמ (נכ) .רשכי הזיא עדוי ימ יכ ,הנממ לכאנה הירפ
 אוה .עעוותהל םיער שיא (דכ) :הנוגההו היוארה טלחומבו

 .האמ קבד בהוא שיו :הזל ךשמנו ,הרבחב תונהיל רמולכ ,עעורתהל

 :םי השרפ

 תומש תומדכ רישעו ליסכ יכ .'גו ומותב ךלוה שר בומ (פ)
 (דיכ ד"י) .םרשע םימכח תרטע :פ"ע ,הלעמל ונשרפש ומכ ,םיפדרנ
 שקעמ ומתב ךלוה שר בוט :רחא םוקמב ורמא דוע ןמאנה דעהו
 הישעה יכ ,רישע אוהו :רמא ולאכ (ו ח"כ) ,(!ליפכ אוהו םיכרד
 רהמנה אוה .םילגרב ץאו (3) : תוליסכה ןמ בייחתמ  ,ומצע דצמ
 םעטה .המה אל םיומא ףדומ (ז) : לשכי חרכהב יכ ויקסעבו וכלהמב
 ,ורשע תעב קר וירחא ופדותי אל ןכל ,השעמב תלעות םיפדרמ
 .ליפת הלצע (וט) :תועמ אלב םירבד םה יכ ,שר היהי יכ והובזעיו
 : ויכרצב קסעתי אלו ,ותטמ לע דימת ןשיי לצעה יכ ,המררתל איבת
 המב חיגשמ וניאש ,ויכרד הזוב (ט) :הימר ףכ םעטכ .הימר שפנו
 אשת לַא ותימה לאי (סי) : לאה ,םלשי (י) :יוארו ול ךירצ אוהש
 טבשב ונכת יכ םעטכ ומעט ,היהיש ךיאו ,הרזג "וא יווצ אוה .ךשפנ
 : ךרופי רובעב תומיש דחפת אלו = ,המהת אל ,רמא ולאכ :תומי אל
 שיא ארקי םדא בר :דוע ורמאכ הז הנה .'גו ודסח םדא תואת (ככ)

 םישנאל  ,רמולכ ,ורסחל ןמזה ינב תואת בור יכ םעטהו  ,'גו ורפח
 ,רזעל ךרטצישכ םדאה יכ הזו ,םהל ךרטצי יכ ,םהל דסח ושע רשא

 .רישע אוהו םיכרד שקעמ :םש יכ אתפירח בגא הז סנ 65
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 אצמי אל אוהו ,ונממ םירזענ ויה רבכ רשאמ רזע שקבל וינפ םישי
 לומג ול וכישי אל יכ | ,םינומא ינב םניא םישנאו בזכ ישנא קו
 .ער ,דקפי לב." תארי ול רשאל זמר  .ןילי עבשו (נכ) : יוארה
 לדח (זכ) : לכאמה הכותבש הרעקה אוה .תחלצב (דכ) : ערב רכזי אל
 ,תונשל אוהש רסומ ,םעטה .תעד יומאמ תוגשל רסומ עומשל ינב
 : תונציל םעטמ .טפשמ ץילי (קכ) : םיליוא רסומ םעטכ

 :כ השרפ

 :ויתשרפ רבכו .ודסח םדא תואת םעטכ .,'גו ארקי םדא בר (ו) =
 ,תולוקשמ דחאה  ,םינימ ינש םה יכ ,םהינש םג .'גו ןבאו ןבא (י)
 ינש םה .םהינש םג 'גו האור ןיעו תעמוש ןזא ןכו ,תודידמ דחאהו
 ('רכנ שרשמ  ,רכויו ריכי וא ,רכנתה הנה .רכנתי (6י) :םישוח ינימ
 בהז שי תואיצמב הנה רמולכ .בהז שי (וט) :דוחיו לדבה ונינעש

 יכ .הירכנ דעבו ((ט) : תעד יתפשכ ,רקי ץפח ןיא םלואו  ,םינינפו
 :רמשהל יואר לכהמ יכ .השאל הירכנ :רמא ,שיאל רז רמא
 : םיתפש ליוא םעטכ ,ויתפש לא ךומס התופלו .ויתפש התופלו (טי)
 וא ,חבזמ ישדק :ומכ !שדק םעט .'גו שדק עלי םדא שקומ (קכ)
 יכ רמאו ,םישדקומ םירבד םה םירדנ ןכו ,םדאה השעיש תושדקה
 ודי חלשי ,ודי טומתו וינינע ושבתשי ושאכ םדאה
 וא ,אוה השעש םירדנהו תושדקההו םישדקה ןמ תונהל
 לכב םישעמ הזו ,םתחלצה  תעב הובגל םיינעל וא להקל ויתובו
 רכד םעטכ ,םהל יוארה ןפואה םעטה .ןפוא םהילע בשיו (וכ) : םזי
 רסחב יולת ואסכ קוזח יכ .ואסכ רסחב רעסו (קכ) :וינפא לע רובד
 אשונה אוה ערב קוומת הנה .'גו ערב קורמת עצפ תורו.ה (5) : רתוי
 אוה ,ערב קורמתה ,רמא 'ולאכ ,וילע תואושנ תולמה רתיו ,דבל
 ,הרובחמ השק עצפ יכ עודי הנהו ,ןטב ירדח תיכמו עצפ תורוכח
 תורובחהש ראבל ,עצפל תורובח ךמס הנהו ,ףוגה ןוציחב םהינש לבא
 ןיבו ,עצפ ונרמא ןיב לדבה ןיא יכ ,עצפה רדגל ועיגהש דע ,תושק
 ,ינוצר ,ףוגה ימינפב םה ,ןטב ירדח תוכמ ,םנמאו ,עצפ תרובח ונרמא
 אוה וא ,ערה שיאל רזגנ םש אוהש םא ,ערב הגהו ,ללח לש הכמ

 .'י 'ב תור .ףסכ תופכ ןייעו ('
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 םיש דק תמה לע רבדל הנוכה יכ ,דחא ןינעב הלועה ןושאר ןוימד םש
 ןוציחלו םיניעל םיארמו ,הבינגו האנוא ךרד ,םיוהטמהו
 ךרד קודמת רמאו ,םכרא םברקבו ,םיקרוממו םייקנ םהש
 לכ קיבדהלו ,ףוגה ןוציחו רועה קילחהל השענ אוה יכ  ,הלאשה
 ,קורמתה עבט ךפה אוה ערב קורמת יכ רמול גילפהו ,עצפו הרובה
 ,דבל הז אלו  ,ףוגה ןוציחב םיעצפו תורובח תמאב השוע אוה יכ
 .ללח לש תוכמ םג השעי לנא

 ;אכ השרפ

 ,הנאו הנא ודרפי רשא ,םינטקה םיליבשה םה .םימ יגלפ (5)
 ולאכ .רזו שיא ךרד ךפכהפה (ח) :הצרנ רשאל םתוטנל לק רשא
 שי :רמא ולאו ,םיבר םישנא ןכ ,רמולכ ,ךפכפה שיא ךרד :רמא
 שי ,רפסה הז תורזג יכ ,ךיתעדוה רבכו .ראוכמ רתוי היה ,שיא ךרד
 רשאמ שיו ,יוושה לע רשאמ שיו ,בורה לע רשא תוירשפא םהמ
 ךרד שי :רזפמ שי :ומכ .שי שוריפב םב בותכ םימעפו ,טעמה לע
 ולאכ ,הנוכה םנמאו ,שי תריכז םימשי םימעפו .רשעתמ שיו .רשי
 ,ינוצר ,יתעד יפל הז םנמאו .בותכ היהיש ךרוצ ןיא יכ ,בותכ היהי
 לכ יכ ,בור לע תירשפא הריזגה תאז הנה ,רזו שיא ךרד ךפכפה :ורמא
 :ולכ :דוד רמאו .ףלאמ דחא טלמי םא ידו ,םה ןכ ןמזה ינב
 : םכחל חקי זמר .תעד חקי (9י) :(יד :"נ םילהת) 'גו וחלאנ ודחי גס

 המח (די") : ואציו וינפ לעמ םחלשי ,םעטה .ערל םיעשר ףלסמ (ני)
 רוסחמ שיא (ז"י) : החמש ךפה ,התחמ אוהו ,התחמו : הזע המח הפכי ,הזע
 הזב הנוכה רקיע תמאב יכ  ,הזו ,םיכפהתמ ולא הנה .החמש בהוא
 םעטכ ,החמשב בהאיש ימ יכ ,רמולכ ,אשונה אוה ,החמש בהואש
 ןינעל ולכ קוספה הז יכ  ,רופחמל אובי אוה הנה ,ןמשו ןיי בהוא
 יכ ,החמש בהוא רופחמ שיא יכ ,ךפהתמ אוה הז םע לבא ,דחא
 רש אכו ,וינינקבו ויקפעב דורמ רישע ותויהב ,שיאה
 החומש ל וימי הלכיו ,קפעתי המב ול ןיא ינעי
 לשמ רמאי רשאכ ,תוזווחו םיויש תושעלו קוחצלו
 ימעטו ,טלחומבו םתסב ,עמוש שיאו (קכ) (5 . . . (9) ינומדקה
 רמולכ ,עשרל יונכה | .וינפב עשר שיא זעה (טכ) : תמאל עמוש

 .י"כב לשמה רסח (:
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 םדא תובשהמ לכ יכ .י" דננל (5) :השוחנ וחצמו וינפב אוה תוזעה
 ןכומ סוס :אוהו ,רחא לשמ השע ,הזל ךשמנו ,ךרבתי ותלוז ,לבה
 .'גו המחלמל

 .בכ השרפ

 ,םיכרדה ידצב ,םינצל ראת םיחפ הנה .'גו םיחפו םינצ (ס)

 ךרדב םיאצמנ ולא יכ : רמאו ,םיחפה ומכ םב זחאנ םהילע ךלוההש
 שיאל דכע אוה הולו : רמא ולאכ .הולמ שיאל הול דבעו (ז) : שקע
 ,הזב רכזש רובעב .ותרבע טבשו (ס) :ןושלב ןוכנ לכהו ,הולמ
 טבשב :םעטכ ,השידה טבש :רמא ,הלאשה ךרד ,הריצקו העירז
 אוה .ויתפש ןח (לי) :ביר לע השענ אוה יכ .ןיד (י) (5 שדוי
 רבח : םעטכ ,ךלמל המוד ,רמולכ ,רחא אשונ .ךלמ והערו .אושנ
 הנה .'גו ול תוברהל לד קשוע (זִט) : (ריכ ח*י) תיחשמ שיאל אוה
 ינש הזב םלואו .רוסחמל ךא :אוהו ,דבל דחא אושנ קוספה הזב
 הנהו ,רישעל ןתונ : ינשהו ,ול תוברהל .לד קשוע :דחאה ,םיאשונ
 אוהש רמול ,הצילמ תוחצ ךרד קר ,רקע וניא ומצעל ומעטש ,ול תוברהל
 הנה :רמא ולאכ הנוכהו ,ןורסחל היהי ותירחאו ,ומצעל תוברהל ןווכמ
 םוקמבו ,ינועו ןורסחל אבי ולאמ דחא לכ הנה ,רישעל ןתונהו ,לד קשועה
 :יוארה אוה יכ  ,("כ  ח'כ) רוסחמ ןיא שרל ןתונ :בותכ רחא
 ול ןיאו ,חור לפשו אכד לד ותויהל .אוה לד יכ לד לוזנת לא (נכ)
 הז .ךיתחתמ ךבכשמ חקי המל (זכ) :ול םירצמה וחטבי הזב יכ רזוע
 שיא (טכ) : םיצפחה רתי םהל וכלה רשאכ תונכשמתהה תירחא
 לעפנמ ותוא יכ ,(לוהמנ ומכ וניאו .ץורחה אוה ריהמ .ותכאלמב ריהמ
 ראת .םיכשח : עו תולעפה לכו תוריהמה ןמ תולעפהו ,יונש לבקש
 רואה ןוותיכ ,תולפ שה לע הלדגל ןורתי שי יכ ,םילפשל יואר
 :ךשוחה ןמ

 :גכ השרפ

 ןיארנש ועבטש ,לשומה .אוה .ךינפל רשא תא ןיבת ןיב (5)
 רכזו ,לכאי אלש .ךעולב ןיכס תמשו (3) : םיבהוא םניאו ,םיבהואכ

 .א ילשמב ןכו (:
 .יא ילשסב ונושל ןכו (*
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 חלשת לא : רמא ולאכ ,רשבהו םחלה ךותחל ודיב ןכומ אוהש ,ןיכסה
 ךות אוה ,ךעולב והמיש לבא ,לוכאל ןוזמה ךותחל ,ןיכסה םע ךדי
 הזו ןבא ךניא םא ,רמולכ ,התא שפנ לעב םא ,ךינשב והכשנו הפה
 ךתניבמ (ד) :התא תעדב שפנ לעב םא ,הנוכה לבא ,רובד תגלפה
 :רשועל זמר וב ,םיבר תונובשח תשקכמ אוה ,הניבה תאז ,לדה
 ,המלש ול דעיי יכ | ,דיתע רזוג רמאמ לבא יווצ וניא .הנאיקת (ק)
 ךירבד תחשו :ןיבוס תפו הער תפ אוה יכ ,ויעמב ראשי אלש
 ומע תרבד רשאכ ,םימיענה ךירבד תחש רבכ הנהו ,םעטה .םימיענה
 םיצבקתמ םישנא לכ ךרד ןכ יכ ,ותא תלכא רשאכ ןחלשה לע
 ורבדי בזכ דחא ןחלש לעו :וומאכ ,דחי רבדל ,תחא הרועסב
 הדועסב תדספה המכ האר : רמאו המלש גילפה ןכל (זיכ א"י לאינד
 ונזאב תרבדש םימיענה ךירבדו ,הנאיקת הנה תלכאש ךתפ יכ ,וז
 לא םכחה רמאש ומכ ,םתוא תחש הנה ,ךל יוארכ ,רסומו המכח ירבדמ
 הזל ךשמנו ('הוסמחת יכ הישנאמ הניאש ימל המכח ורסמת
 .ליצת לואשמ ושפנו (די) :'גו זובי יכ רבדת לא ליסכ ינזאב :ללכב
 המל :בותכ לכסה לע יכ ,תומחו ובקה לבא םנהנוניא
 ,םלועל ליצת היהיש חרכה ןיא יכ ,("י 'ז תלהק) ךתע אלב תומת
 ילעבל עודיש ומכ ,המ ןמז תוינמז םהש  ,תויאיצמ םהמ תורזגה יכ
 ,םויה לכ היהת ,םעטה .םויה לכ י" תאריב םא יכ (זי) : ןויגהה
 עודי | .'גו תירחא שי םא יכ (סי) :דימת ןכ- התא אצמת ,רמולכ
 " ןוכנ יאנתה שקהה ךרד םא תלמב תאצויה הרזגה יכ ןויגהה ילעבל
 שי תמאב יכ :רמא ולאכ ,הנוכב הלועהו הנשנה רכזי אלשו ,רצקל
 ,תירחא שי ,שי םא :ולאכ הזו ,הבוט ,רמולכ ,טלחומבו םתסב תירחא ךל
 םידגב :םיערקו (*כ) :ךורדי ,רשאו (סי) :םינשל שי = תלמ יכ
 איה | ,הריכמה ןינע יכ | ,רוכמת לאו (נכ) : תובחס ייולבו ,םיעורק

 ץראמ םיאבל .ךסממ רוקחל םיאבל (5) :תושרמ שורגהו חולשה
 םהל דגוה רשאכ וא ,בוט ןיי ואצמי םא רוקחל ריעמ וא (?תרחא
 שיש ומכ ,אוהה םוקמה דע ואביו וצורי ,גלפומ ןיי שי ינולפ םוקמב
 ךלה : םעטכ .םירשימב ךלהתי יכ (53) : םיוגה ןיב םוי לכב םישעמ
 וארי ,סוכב ןתוי יכ קדה חקרה ןיי יכ ,(ו 'ז ש"הש) םירשימל ידודל
 רמחה פנ בעה ןייהו ,םירשי םיוק הלעמ לצא םיעעונתמ םייה וב
 .דיטת םיאור ונא הזו ;םילבלובמ םיתוועמ םיוק וב ועעונתיו רוכע אוה

 .רטאמה הז 'א ילשמב ןכו ('
 .'א ילשמב ןכז (*
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 .'גו השעת תולוכחתב יכ (ו) :זעב אוה :זעב םכח רבג (ס)
 קוספכ רמאש המל םעט תניתנכ אוה יכ ,וינפלש המ םע ךשמנ הז
 יקפעב םיבר תונובשח שקבמה ,םעטה .ערהל בשחמ (ח) :וינפלש

 םנמאו ,העונתה בר אוה יכ ,עשר ארקנה אוהו ,דימת םב למעו ןמזה
 םעטב יולת הזו ,לעב םע וא עוהל םע הקובד וא ,אוה ,ול תלמ
 שי הנה שדח שוריפ םהירהא ןיא יכ ,תווופממה ילעב
 וב שי םא ןכל ,ךיואמ שיו ,אחרט ,ול תלמכש םירפס ונתא
 וילעבל רמש רשע : םעטכ ,ומצעל ומכ ול ערהל שוריפ היהי ,אהרט
 : רמא ולאכ ושריפ . ,ךיראמ וב שי םאו ,(ב"י 'ה תלהק) ,ותערל
 הבעותו :ומעטו (!ךומס וניא ,תבעותו (ט) : תומיזמ לעב ול וארקי
 וב אצמנ : ךפה ,וב אצמנ ץוקישהו בועיתה רמולכ ,ץל םדאל אוה
 ,המתו םוזג ךרד .הרצ םויב תיפרתה (י) : (נ"י ד"י אימ) בוט רבד
 היעשי) םוקמה יל רצ. :םעטמ ,ךחוכ רצ ,בוזעמ ךדי הפרתה ,רמולכ
 םא גרהל םיטמ ולא ויהיש ,םעטה .ךושחת םא (8י) : ('כ ט"מ
 חכונל בוראת תלמב זמר .עשר בראת לא (וע) : םהל רוזעמ ענמת
 ךלמו ינב יי תא ארי (פכ) : ערה שיאל .ערל (כ) :ול ךומסה עשרה
 דיפו (נכ)  כ"חא רמאי ןכלו ,םינש םעטמ םינוש הנה .'גו םינוש םעו
 תחא השא םע םישנא םינש רובח אוה ןינעה הזו .עדוי ימ םהינש
 רחא :היעשי רמא הזמו ,הורע רבד תולגל יואר ןיאו ,הנוגמ רובהב
 םגו ,אוהה ץראב תוטנב ןכ ודחיתי יכ (ז"י ו"ס היעשי) ךותב תחא
 תמא םאו ,אוהה ץראב ךלהש ימ הז עדי ושאכ םגהנמ ןכ םויה
 אל םג ,םילאעמשיה תדב רופא וניא השאב רשא תובכשמ םינש יכ
 ןינעה הז הנה ,הזל חירכה ץראה יהלא טפשמ יכ ,וניתונועב וניתדב
 רמאו ,י"י םע .ךלמו : רמא ןכל ,םיגיהנמה וילע ורסויו קחורמ רעוכמה
 יכ ,תמאו יואר ןכ יכ ,היעשי רמאש ומכ זמוב המלש ןינעה הז
 ,ינא םג יתמתסו יתרצק ןכלו ,טעמ ביחרהל ינאיבה (?שוריפה חרכה
 אלו םואתפ עתפב היהי יכ ,רמולכ .עדוי ימ םהינש דיפו : םעטו
 .(היכ 'י) עשר ןיאו הפופ רובעכ :םעטכ ושגרוי

 .יא ילשמב ןכו ('
 הוה קוספה רואיב קחרממ שקבל ,הזה חרכהה ןיביו םכח ימ (!

 ול טשפ יכ דע ,טשפה לגרל הזב ומצע עקת ידמ רתויו ,הורע רבדב
 .לגרה תא
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 רבח אל המלש יכ ,('כ'ג 7% הז .המלש ילשמ הלא םג (5)

 ותצק ,ןוגוריסב וירמאמ בתוכ וא רמוא היה לבא ,רדסכ ולכ רפסה
 וקיתעה וירחא וא וימיב םא רחאו ,םיתנש וא הנש רחא ותצקו םויה
 אב דע וקיתעה אל םינווחאה ולאש דע ,וירמאמ םילשורי ישנא
 ושפחש הארנו ,היה לודג םכח היקזח יכ  ,הדוהי ךלמ | היקזה
 המ לא והורבחו והוקיתעהו םורדנוקה הז ואצמו ,וישנא תא ויתורצואב
 יכ םימעפ המכ ךיתעדוה רבכ .רבד רתסה םיהלא דובכ (3) :םדקש
 ,םיהלא דובכ ןכל ,לועפה םע םהמו לעופה םע םיפרוצמ םהמ תומשה
 רתסה :ןכו (ו'כ טימ םירבד) םיהלא תללק :ומכ ולא ינש לבוס אוה
 ,םירקוחהו םיריתסמה םה םיכלמו םיהלאש ןכתיו ,רבד רוקחו רבד
 הזב םה םיכלמהו םיחלא יכ יתעד יפלו .םילעפנה םהש ןכתיו
 דיל 'ט תומש) אלמ י"י דובכו :אצמנו ,םירקחנהו םירתסומהו םידבוכמה
 הזב .הלועהו ('א איל תישארב) הזה דובכה .לכ תא :םדאב ןכו ,(ה'ל
 אוה הריקחה יכ ,(*רתסהה ךפה איה הריקחה יכ ,הז שוריפו ,דחא

 םיהלא אלה (" זי הימרי) בל רקוח י" ינא :ומכ רתסנה תוגשה
 ,(ב"כ ד'מ םילהת) תאז רקחי

 הזו ,םירוקמו םינושאר םינוימד תומש םה ,רוקחו רתסה הנהו
 םירבדה ןיממ אוה רמולכ ,רתסנ רבד אוה םיהלא דובכ :רמא ולאכ
 ךרבתי .ודבכל לכונ אל יכ ,םלועל גשומ יתלב אוה יכ | ,םירתסנה
 רבד אוה םיכלמ דוככ םנמאו ,ורקיו ודובכ גשוי אל וא ,ול יוארכ
 ,רבד רתסה :ורמא היהיו ,גלפומה תולדתשההו שופחה רחא גשומ
 .רקחנ רבד אוה ומעט ,רבד רוקח :ורמא ןכו ,רתסנ רבד :רמא ולאכ

 ,ינוצר ,רקחנ רבד אוה םיכלמ דובכש רמאש רחא המלש הנהו
 יתלב רחא ,רבד םב שי יכ (*ומאי ,תגלפומה הריקחה רחא גשומ
 ,ונערי ימ .לכמ בלה | בוקע יכ ,םנוצרו םבל : אוהו ,םלועל גשומ
 בלו :ורמא  אוה הזו .תראובמ הגלפהב םיכלמה בל םלכמ רתויו
 ,רקח ןיא םיכלמ

 : וילע רמאי ותואיצמ השקה יכ ןויגהה תכאלממ עודי הנחו
 תאמש ןכתי םאו ,םיכלמ בל לע . . . . (*כלו ,ותואיצמ ענמנ

 .יא ילשמב ןכו (:
 .'א ילשמב ןייעו (
 .'נ קוספב ליר (:
 .ירקח ןיא רמא, ןורסח הארנ (+
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 הז לכ םע הנהו ,גשויו "קחי ותצע ישנאו דימת וינפ יאור תצק
 לבא | ,רקח ןיא :וילע רמול ןכתיש דע ,ישוקה תילכתב השק אוה
 .קמועל ץראו םורל םימשב :הז לישמה ,ישוקה רחא ירשפא ותויהל
 ,'גו ףסכמ םיגיס וגה (ד) :ישוקב לבא ,גשומ ןינע אוהש עודי יכ
 םתצקב םא ,רפסה הזב ןיכומס ןישרוד ונא ןיאש ךיתעדוה .רבכ
 :יכ ,ןימה הזמ ולא םגו ,יואר היה םיקוספ תצק תוכימס יכ ונעדוה
 ,וירחחא אבה קוספל לשמ אוה ,ילכ ףרוצל אציו ףסכמ םינוס וגה
 לכהו ,וירחא אבה ,רחאה ויצחל ריזח ףאב כהז םזנ :קופפ יצה ומכ
 אל יכ  ,הגלפה הז .'גו התירחאב השעת המ ןפ (פ) :ןושלב ןוכנ
 אלו ,חכ ריבכ התאו הפקת ךדיש פ'עאו םעטהו ,השעי המ ןפ רמא
 ,השעתש הממ אריתש יואר לבא ,ךביר שיא השעיש הממ ארית

 ןמ תירחאב וכשמי םישק םינינעמ הז תלוז וא ,ונגרהת ילוא יכ "
 םיחאה יכ ןמזה ילכס ךרד .'גו ךער תא ביו ךבירו (פ) : בירה
 ןמרזישכ הנה ,והער לא שיא םדוס .ולגי םתברוק דצמ רשא םירבחהו
 זא יכ ,םלועה תוכיר ירבדמ הבס הזיאל ,ורבח םהמ דחא םעכנש
 : המלש רמא (!תומצעב הזל ,והער תודופמ ולצא עדונש המ לכ הלגי
 התיה יכ ,לגת לא רחא דוסו רמא קר ,לגת לא ודוסו 'גו ביר ךכיו
 יב  ,ךיתעדוה רבכ ,בושת אל ךתבדו (י) :תוללוכ רתוי הוצמה
 והמ רמשהל אוה ,םינכוסמה םיכרדהמו ארקמב םיקומעה םירבדהמ
 לע ונומא  ןכל ,לעופה לא ךומסה והמו ,לועפה לא ךומסה םשה
 תבד ותויה ןכתיו ,רבדמה תבד ותויה ןכתי ,ךתבדו ,לשמ ךוד
 ,לעופה לא ךמס הזב יכ ,רבדמה תבד ושורפ הזב םלואו ,וב רבודמה
 ,הבהאה תעב ךלצא ריקפה רשא ךער רוס תילג רשאכ יכ ,רמולכ
 תעב םסרפו הלג הז האר :ורמאי יכ ,הז לע וי םיעמושה הנה
 רחמ ול ודיקפה ,ותבהא תעב והער דופב ול דיקפהש המ ,וסעכ
 המ | ,ינוצר ,הערה ךתבד רוחא בישהל לכות אל התאו םהיתודוס
 ,ךיתעדוה רבכ .'גו ףסכ תויכשמב בהז יחופת (5י) :ויתודוסמ תילגש
 ומכ ,הדיח ךרד ךלוה הזו ,הזה רפסה יניממ רחא אוה ןימה הז יכ
 אצי לכואהמ ,ןושמש תדיח ןינעכ הזו .םתודיחו םימכה ירבד :רמאש
 רשנל רצנדכובנ לישמהש לאקזחי תודיח ןכו (ריי ריי םיטפוש) ,לכאמ
 הז יכ תמאו ,ואובמ הז לכו ,םיאיבנה ירפסב ןכ םיברו ('ג זי לאקזחי)
 .ןימה הז רודס לע ךלוה ובור הנה ,היקזח ישנא וקיתעה רשא סורדנוקה

 .'אל, רסח הארנ (1
*8 



 הכ השרפ ב ילשמ 116

 ,('אוה אוהו ,המודה יכ ,עבטה רחאש המב רמאנ יכ ,דוע עדו
 לע ונרמא ןכל ,דאמ קוחר גוסב ףא ,ןוימדה דצמ םירמאנ םינינע םה
 אוה ,עבטמ אוה ,בהז חופת אוה ,וינפא לע | רָּבָר רְּבַד : לשמ ךרד

 יכ .המודה עבטמ אוה ,בהז חופתכ אוה ,רָּבִר רָּכְד ה ,ונרמאו .אוה

 ןיב ןינעה הזב לדבה ןיא הנהו ,חופתה ןוימדכ ושורפ ,חופתכ ונרמא
 :ונרמא ןיב לדבה ןיא ןכלו ,וחומכ אוה : ונרמא ןיבו ,אוה אוה : ונרמא
 אוה ויחלושל לצעה : ונרמא ןיבו ,םינשל ץמוח אוה ויחלושל לצעה
 לע ינשהו ,אוה אוה : ךרד לע ךלוה ןושארהש קר ,םינשל ץמוחכ
 % הז לע שקהו ,רחא ןינעב הלועה לבא ,חמודה ,ךרד

 ושרפ רבכ .ףסכ תויכשמב בהז יחופת ,ינוצר ,לשמה הז הנהו
 יכ ךיתעדוה רבכו  ,דואמ וב ביטהו (לל'ז השמ וניבר םלשה םכחה
 .'גו םתכ ילחו בהז םזנ (2י) :םישוריפו םירפס קיתעהל יתרצונ אל
 ,ומכ ,חיכומ םכח ,ומעט יכ רוחיאו המידק וב שי  ,םכח חיכומ הנה
 ראוכמ לשמה הז הנהו ,הצילמ רפסב רכזנש ;רמע ןבואר ,ןבואר דמע
 הפימ ידע אוה בהזה םזנש ומכ קר  ,רחא קמוע וב ןיאו ,ונינע
 תעמושה ןזואה לעב הפימו הדעמ  ,חיכומה םכחה ןכ | ,ואשונל
 יב ,הז גלפומ דאמ המו ןזאב םזנה יכ ,ןזא ,רמא לבא ,וירסומל
 התופילו םינוציחב ידעל םינזאב בהזה םזנ תאשל ןומהה ךרד
 תמאה ךרד לע םינזאב יופיו יונו ידע ןיאו ,שמשה יניעל התואנלו
 הז םג .'גו ריצק םויב גלש תנצכ (גי) :המכח תחכות האשנכ
 םויב ,הפב התוא םישל גלש תכיתח תורירק לעפ יכ ונינעו ,ראובמ
 השעיש ןמאנה ריצה ןינע לעפ ןכ  ,תושפנה םוחו אמצה טיקשהל ,םוח
 ובישהו : םעטמ וא ,('חיני ומכ בישי וינדא שפנו : ורמאו ,ויחלושל
 םיאישנ (די) : וינדא שפנ םוקמ אלמתו דומעת ריצה שפנ יכ ,(*רכשא
 ןכ ,םשגל ליחונ ,חורהו םיננעה ירחא יכ ,עודי .'גו ןיא םשגו חורו
 ,תונתמה ןתואל ליחונ הנה ,תונתמ ונל תתל םדאה ללהתיש רחא
 : לבהל ערזנ חור יכ .חוו .רמול הצילמה תוחצ ךרד  גילפהו
 קוספה הזו ,ןושאר ןוימד םש אוה יכ ,ךקפס לוכא דד לוכא (זט)
 םילכ השלש םה .ןונש ץחו ברחו ץיפמ :וירחא אבה קוספל לשמ

 .אוה אוהו ,הזכ הז ,ל"ר (1

 .ניומל ותמדקהב (:
 .יא ילשמב ןכו 6
 .(יו ביע םילהת) ובישי החנמ ליצ (+
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 שיטפה אוה ץיפמה יכ ,םינושמ םיכרדב התחשה ינימ לכ םישוע
 ןש (טי) ?דוע שי המו ,רקוד ץחהו ,ךתוחה אוה ברחהו ,עלס ץצופי
 לכל וכלהמב וילגרבו וינשב חטוב םדאה יכ עודי .תדעומ לגרו הער
 ליחתישכ ודעמי וילגרו ,לוכאל ליחתישכ ,הנרבשת וינש רשאכו ,וכרצ
 דגוב חטבמ ןכ ,וינוחטב ולטבו ובזכ הנה ,חורה המש רשאב תכלל
 רזעהל ותרצ תעב ןעשיו חטבי םדא לכ יִכ ,רמולכ ,הרצ םויב
 אוה ,הזב חטבמ הנהו ,ול יוא ,דגוב אוה הז ובהוא םאו ,ובהואמ
 ינש הזב הנה .'גו הרק םויב דגב הדעמ (כ) : לועפה לא ךומס פש
 םינשל ץמחכ : קופפ ךרדכ ,רתנ לע ץמחו ,דגב הדעמ ,םהו .םילשמ
 רוקהו ףרוחה ימיב יכ ןינעהו ,ידע םעטמ הדעמ הנהו ,םיניעל ןשעכו
 ידעו םיאנ םירבד םה םאו ,ןמגראו בהז שש ידגב תאשל יואר ןיא
 ,רמולכ ,ער בל לע םירישב רש אוה ןכ ,ותעב הז ןיא ,דאמ הפי
 : םעטכ ,ובלב :תוגארו תוקוצמ ול שיש שיא ינפל םירוושמה ורישיש
 ,רתנ לע ץמוח לשמ םנמאו :(ט"י 'ו לאינד) יהומדק לענה אל ןוחדו
 ךיאו ,והמ ונילצא קפוסמ רתנ יכ רצמ ,ימצע סחי וב ילצא עדונ אל
 וא ,רתנב לעפ השעי אל ץמוחהש ,אוה הזב לשמה הנה ,היהיש
 ,בבל באכנה שיאה באכיו ץוקי ןכ ,תיחשמו ביאכמ לעפ השעי
 ב'ש) תורשו םירש לוקב עמשא םאו + ורמאכ םינוגנו םיריש תעימשב
 ,דאמ ול רצי יכ ,ושאר לע התח התא םילחג יכ (ככ) :(ול טי
 המ .ךל םלשי י"יו  .ואנוש ידיב וייח ךרוצל לפנש הארי ויניעב יכ
 יכ :םשג ללוחת ןופצ חור (נכ) : ךיתודמ לע ריבעת יכ ,איצותש
 ףסאתו חידת -- תונוילע תותואב ראבתהש ומכ -- תינופצה חורה
 רתס ןושל ןכ ,םימשגה איצמת היוה םש השעיש דע ,םורדב םירָאה
 ערה ןושל רתס ןושל ,סעטו ,םימעזנ םינפ (?) הנבתו איצמתו ללוחת
 ףיעה יכ .הפיע שפנ לע םירק םימ (סכ) :םדאל אכוי יכ תוקיכרהו
 םדאה ןכ ,וב רבוג בלה שבויו םוח יכ ,םירק םימל קקותשי אמצ אוה
 ,רחא קפע םא חא םא ןב םא ,הקוחר ץראב המ ןינעה ול היהישכ
 אוה .קירצה יכ .עשר ינפל טָּמ קידצ (וכ) :וילע המוה ובל היהיש
 בוט אל תוברה שבד לכא (זכ) :עבונ בוט ןיעמו ,םייח םימ רוקמ
 ,ינצר ,תאזכ האלפנ הלמ ילשמ לכב ןיא .דובכ םדובכ רקחו
 תלמב זומרי  םהילאש  ,םישיאו םיטרפ רכז אל יכ ,םרובכ :ורמא
 םיקידצה ללכ ,ינוצר ,ורכז םדק קידצל זמור אוה יתעדמו ,םדובכ
 ךיא ,ונדמללו ונחיכוהל המלש ןווכ יכ הזו ,םיבר םישיא םהש םגוסו
 ןָיְעְמ ,םה יכ הזו ,םיעשרה םהל ושעיש המ ךפה םהל השענש ייואר
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 עשרהו ,םייח םימ רוקמ גלפומ קמועמ םילזונו םיעבונ םהימימש רוקמו
 ,םידיב השעמבו רובדב קידצה הזביו הלקי אוה יכ ,םשופריו םרימחי
 הלועמ הרימשו דובכ גהנמ םב גיהנהל ,אוהו ,הז ךפה תושעל יוארו
 ,יאדמ רתוי תושעל הזב לכונ אלו ,תולדתשהה תילכתב ףנט לכמ
 םלשה םכחה קידצהש ןמזב היהי רשא ןינעה עורב גילפהש רחא ןכל
 יואר ךיא ,ונעידוהל ,רחא קוספ רמאי  ,םיערה םילכסה דיב לפונ
 ןוזמה אוהש י"פעא שבדה יכ ,שבדה לוכאב הז לישמהו והז ךפה
 לכונ יכ ,בוט ונניא ותליכא יוברב הגלפהה הנה ,היהיש ברע רתויה
 אל םנמא ,הלעמל םדקש ומכ ,ונל קיזיו יאדמ רתוי ונממ לוכאל
 גילפנו הברנש דוע לכו ,יאדמ רתוי םימלשה דובכב תושעל לכונ
 :ורמא והזו ונל דובכ אוה יכ ,ונל ליעומ לבא ,ונל קיזמ וניא םדובכב
 ,ןורחאה ותילכתו ןינעה תגלפה אוה רקח יכ ,דובכ םדובכ רקחו
 טָמ קידצ :ךפה אוה םימלשה תא ונחנא דבכנש דובכה הנהו
 .עשר ינפל

 :וןכ השרפ

 ולא ךמס םכחה המלש הנה .ליסכ הנע .'גו ליסכ ןעת לא (ד)
 דמליו ,הזה רפסה עבמ וניתוארהל ,הז רחא הז ,םידגנתמה םיקוספה
 רפסה הז תורזג יכ ונל םדקש ומכ הז רואיבו ,שרופמה ןמ םותסה
 תחת יכ ,הז ךשמנו ,םינימ השלש ירשפאה הנהו ,תוירשפא םבר
 ,ושפאה רמחב ראוכמ רתוו ,רמוח לכב דחי תוקדוצ תויכפהה
 ,ןבל ונניא םדאה תצקו ,ןכל םדאה תצק :לשמ ךרד לע ונרמאכ
 תצקו ,ול תונעל יואר ןיא ליסכה תצק :רמול קדצי הז ומכ ןכל
 ןעת לא :ונל הוצ רשאכ המלש ביטה ןכל ,ול תונעל יואר ליסכה
 םימכחל רוסמ ןינע הזו ,תצק רוכזיש חרכה ןיא יכ ,ליסכ הנעו ,ליסכ
 תוליסכה יכ ,יואר הז יאלו ,תונעל יואר ןיא ליסכה ןמ ןימ חזיאל
 ,תולכסה ןינע יפלו ןמזה יפל ףלחתמ םג ,רפסמ ןיא םינימל גוס
 וירבדש :ורמאש תלהק רפסב הברה ןימה הזמו ,קדקדל ךירצ לכהו
 ,השמ וניבר הז לע זמר רבכו ,הלילחו ,(:א'ל תבש) הז תא הז ןירתוס
 לכב תוקומע תודוס המכ תעדל בל ךל י"י ןתנ םא ,ינב ןיבת התעמו
 : וילגרב לק חילשה יכ ,ליסכ ריב םירבד חלש (ו) :הז עדו ,ארקמה
 וללד :ומכ ,וילד הנה .םיליסכ יפב לשמו חספמ םיקוש וילד ()
 םה םיקושה יכ ,םעטהו ,ינעו לפָשו לד םעטמ (' ט"ו .היעשי) וברחו
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 דע ,תומלשה רדעהבו תולדב וב םיאצמנ םה לבא .('חספל םיאצמנ
 התוחפ הגרדמ לע איה -- ירמגל ונממ הלטב הניא םאו -- םתלעפ יכ
 .המגרמב ןבא רורצכ (ס) :םיליסכה יפב לשמה ןינע ןכ ,המלש יתלבו
 .דגב רורצב המשוה ןכל ,הבוט ןבאו תוילגרמ איה ,תאזה ןבאה
 ליסכל רובכ ןתונה יכ רמאו ,ןינב ינבא לודג םינבא לג אוה .המגרמו
 ןימהש פיעא יכ ,םינבא לש לג ךות הבוט ןבא רורצ ןתונל המוד אוה
 שי הנה ,רחאב ןבאה ןימו ,דחאב םדאה ןימ ,ינוצר ,ולא לכב דחא
 בוטהשו ,המדתמ יתלב בוריע איהו ,שיאל שיא ןיב גלפומ ףולחו ןורתי
 רוכש דיב הלע חוח (פ) : עשר םע וברעתהב ומש בקריו דבאיו חכשי
 ,םיליסכ יפב לשמל :רחא לשמ 'ז קוספ) הלעמל השע הנה .,'גו לשמו
 השוע התעו ,התוחפ הגרדמה ,םיליסכה יפב איהש ,אוהו ,תרחא תילכתל
 ליסכב אצמנ וניאש אוהו ,גלפומ רתוי אוהש ,תרהא תילכתל רחא לשמ
 יכ ,הז רואבו ,ול רצמו קיזמ וב אצמנש המ םגו ,וירפמ ללכ ונממ
 חקול אוחש םדאה ךרד הנהו הנשושה ביבס רשא ץוקה אוה חוחה
 האור וניא רוכש אוהשכו ,החיר בוט בורל ,וב חירמו ודיב הנשושה
 אוהש בושחיו וב חיריו ,ודיב הנשושה ביבסש ץוקה חקיו עדוי וניאו
 אל אוהו ,ביאכמ ץוק ול היהיו ,וימטוחב ץוקעיו וב חירמו הנשושה
 ןמ ללכ םעוט וניא ,ליסכה יפב לשמה ןכ ,הזה רעצה ּהמב שיגרי
 ומושב וב קוזנ היהיו ,וביבס רשאמו ,תצקועה הפולקה ןמ קה ירפה
 ךרד ,ומאי .'גו ליסכ רכושו לכ ללוחמ בר (י) :ויפ ךות  ותוא
 ,תונוש תויוב ינימ לכ םלצא איצמהל ךלמה 'ברו םיכלמה
 יםהינפל וללוהתיו ועגתשיש םיליסכל רכש םינתונו
 םהינפל איביו ואוביש ,ךרד "ילע יכלוה א ,םירביע לכל רכש ונתיו
 ולי םידיגנהו םילשומה יכ ,םעטהו ,תושדח םינפו םישדה םירבד
 ,ער וא בוט הז םא ראבל ךרצ ןיאו ,םיילבהה םינונעתה ולאב םהימי
 אצמנ הז יכ ,תידאמ תירשפיא הריזגה תאזו ,ומצעב ראובמ אוה יכ
 אוהש הזב ןוימדה .'גו בלכ ינזאב קיזחמ (") :בורה לע םינוטלשב
 קוזנ היהי םינפ לכ לעש דועו ,םעט אלל ביוא ומצעל איצממ
 תייריב (?ללוהתמו עתעתמכ ,הלהלתמכ (פי) :לעפה הזב ךושנו
 תילכת אוהש תומ םש שיו ,ולאב םדא ינב תיממ אוהו םיצחו םיקיז
 ,רחי םיקבדנו םיקלדנ םה יכ ,םיקשונ .'גו םיקלוד םיתפש (נכ) :ערה

 .'יא ילשטב ןכו (:

 .רחא שרושמ 'א ילשמבו ,לולכמב ןכו (+
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 רשא "והקשיוכ, ,וילע ערו ומע לב ובלו והערל קשי שיאש ,רמולכ
 האנש הסכת (וכ) :רחבנ ףסכ וניאש םיגיס ףסכ םעטו ,ושע (ילע
 ,ךרוצה  תעב ,והערל ויתועמ (?השישכ םדאה יכ ,םעטה .ןואשמב
 לודג אנוש תמאב אוהו ,ובהוא וב השונהש ערה לא הארי הזב הנה
 היהת ,האנשה יוסכ ךפה ןכלו ,(?הז תושעל הרותח הרסא ןכלו ,ול
 הרוכ (זכ) :םעה לכל ,רמולכ ,להקב :םעמ הזו ,לכל הערה יולג
 תולועפה יתש רכז לבא ,לשמנה רכז אל הנה .'גו לופי הב החוש
 ,תוירא בוגבו שאה ןשבכב לאינד ינישלמו ,ץעב ןֶמָה רבד לע ,לשמל
 יפכ ,('השלשה רשפאה יניממ דחאב תירשפא הרזנה תאז ןכלו
 לצא העיניש ,יתעד יפל הנוכה ,ןבאה תלילג םנמאו ,'תי לאה ןוצר
 ,קודקדב הרשי הניא יכ תילילג העונת הזל חיו ,ושאר דגנ הלעמ
 ,תוללוגתהו הייטנ חקול ןבאה יכ ,קודקדב תושעל ודיב הז ןיא יכ
 לשמה הז הנהו ,העבט הז יכ ,הרשי ךרד וילע תדרל בושת םנמא
 רקש ןושל (קכ) : בושי ושאר לע םימשל קוריש ימ :ונלצא רמאי
 ךירצה אכדנה יכ ,רמולכ ,אנושה אוה אכרה הנה .'גו ויכד אנשי
 תתמב ללהתמ : םעטכ ,רקש ןושל ול ץיליש ימ וילע השק רזעל
 היתפש קלחב :ורמאכ .החדמ השעי קלח הפו : הזל ךשמנו ,רקש
 : (א'כ 'ז) ונחידת

 .זכ השרפ

 תמאב אוה המחה הנה ,םעטה .ףא ףטשו המח תוירזכא (ד)
 קתִמו (כ) : םלכמ השק האנקה םנמאו ,לודנ ףטש אוה ףאהו ,תוירזכא
 הנה ,ותצעמ והערב םדאה גישיש תוקיתמה יב ,שפנ תצעמ והער
 :("םימכה תרטקו החשמה ןמש אוה בוטה ןמשכ בל חמשי אוה
 םהש ,תועד יבנוג םיאמרה ךרד הז .'גו לודג לוקב והער ךרבמ (די)
 ,לודג לוקב םהיער םולשב ןימידקמש ,םיבהואכ םמצע םיארמו םיאנוש
 אוה .הותשנ .'גו דרוט ףלד (וס) :םילודג םיבהוא םהש תוארהל

 .ליז םישהדמכ ידוקנה, ותנוכ ילוא ('
 .יא ילשמב ןכו (:
 .תיברמכו ךשנב ליר (6
 .ירא יפב וא שאב וא לשכי ץעב םא ליר ו+

 .'א ילשמב ןכו (5
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 הוו ףסא ימ :םעטכ .'גו ןמשו חוו ןפצ הינפוצ (₪) :ול הוש
 ריתפהל שיא לכ אל ןכ ,רשפיא יתלב רבד הז יכ ,('ד 'ל) וינפחב
 ,היתונכשב הערו תררופ איה הימוה יכ  ,ותיבב הערה השאה ןינע
 ןמש ודיב אשונש ימ יכ ,רחא לשמ הז .ארקי ונימי ןמשו םעטו
 אלו ול םיבורקה לכל ,וחיר שגרוי הנה החשמה ןמש אוהש ,בוטה
 תלהק) אוה לכס יכ לכל רמאו :םעטכ ,ארקי ,םעטו ,הז םילעהל לכוי
 לזרב םעטה ,והער ינפ דחי שיאו דחי לזרבב לזרב (י) :('נ "
 שיאה ןכ ,םניכסב ןכ תושעל םיחבטה גהנמש ומכ ,רחא לזרבב דדחתמ
 : תוכירצה תוצעב םא תומכחה דומלב םא ותרבחב ,ורבחב רדדחתמ
 םיכלמה לצא םיאצמנ הכאלמה ינקותמ םימ אוה .םינפה םימכ (טי)
 תוקילחַמו תוקרממ םהש, םתלוזו םידרוה ימכ םהינפ ץוחרל ,תוכלמהו
 ביטיי חמש בל :םעטכ ,וילעבל םדאה בל השעי ןכ ,ההנה תוביטמו
 ףרוצמ םש וללהמ הנה .וללהמ יפל שיאו, (פכ) :(ביכ ז"י) (?ההנ
 יבוע :אצמנ יכ .ללהמ אוהש המ יפל :ושורפ יכ ,לעופה לא
 הנה .'גו ךנאצ ינפ .עדת עורי (נכ) :('ד ח"כ) עשר וללהי הרות
 קו ,ןננהנמכ תונוכשמו תובוח קסע היה אל םגהנמ
 ('ג ז"מ תישארב) ךידכע ןאצ הָעְר ,ןאצ תוערל היה םתגהנה בוטמ
 ןפחה אוהו תוכלמו הלודגל םדאה הלעיש פיעאש :המלש רמאו
 תישיש אוהו ,הלכלכבו היחמב קסעה ןמ וגהנממ ודי חיני אל ,רזנהו
 רמייקתי אל  םינינעה רתיו  ,םייק תונמואה הז יכ: ,םירדעל ובל
 םירבדב םתייחמ ןאצה ירדע יכ םעטה .'גו ריצה הלג (סכ) :("דימת

 םישבכהמ יכ םב היחתו ןוזת התאו ,המחל המהבל ןתונ י"י יכ םייעבט
 | : ראשה ןכו םרמצמ ,רמולכ ,ךשובל היהי

 :;חכ השרפ

 ןיאו סנ עשרה הנה :הז שוריפ .'גו עשר ףדור ןיאו ופנ (*)
 יכ םיפולח ינש קוספה הזב הנהו ,ריפככ חטבי קידצהו ,ותוא ףדור
 הטבי :רמאו ,דיחי ןושל איהש עשרה לע םיבר ןושל ,ופנ :רמא
 יכ ונל ןווכזל הזו ,םיבר ןושל אוהש םיקידצ לע דיחי ןושל אוהש
 יללכה םשה יכ עודי יכ ,(ייתעד יפל הזב ןינעהו ,םינוכנ םינפה ינש

 .יא ילשמב ונושלב ןכ (.
 .יא ילשמב ןכו (:
 .ורחא םעטמ הז שרפמ 'א ילשמבו (3
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 ,ללכ םש אוה עשר ןכלו ,םישיא ויתחת יכ ,םישיא הכב אוה הנה
 םש לעפב ותויה דצמ ,סנ ,וילע רמול ןוכנ ןכל ,ןימ םא גוס םא
 םיבר םש לע ןכו ,םיבר םישיא חכב אוה יכ ,וסנ רמול ןוכנו ,ללכ
 םש לע רמול ןוכנ יכ ,דיחי ןושלו םיבר ןושל  וילע רמול ןוכנ
 ,חטבי םהילע רמול ןוכנו ,םיבר ןושל לעפב אוה יכ ,וחטבי םיקידצה
 שקהו ,המ ללכ הוהתי םצבוקמ יכ ,ןימ וא גוס ללכ םש חכב אוה יכ
 ,הירש םיבר הנה .הירש םיבר ץרא עשפב (3) :ארקמה לכב הז לע

 דיחי םדאב םעמה  .ךיראי ןכ עדוי ןיבמ םדאבו .ץראה עשפל הבס
 הנוכנ ,ןכ תלמ הנהו ,ץרא עשפב ךפה ,ץראה ךיראי ןכ ,הילע רושיש
 םילד קשועו שר רבג (נ) :רויצהו ןושלה עבט עדויש ימל דאמ
 רבוג אוהש ,לשומ ,רבג ,םעטו ,םילרה לע אושנ לשמה הז הנה .'וגו
 רצ םהל הז הנה ,םיללמאה םיינעה קשועו שר אוהו ,םעה לע ררושו
 רעצ ןיא יכ רמולכ ,םחל ןיאו ףחוס רטמכ ,תילכתב גלפומ קוצמו
 דע ףחוס רטמ השעיו ,לוכאל םחל ןיא ותיבבו ("שיאה תויהב לודג
 תונקל םא ,רונתב קצבה תופאל םא ,הצוח תאצל לכוי אל רשא
 ,לשמנה הז רואבו ,ןמזה ישקו ןוגיהו רעצה תילכת הזו ,קושב םחל
 המב ול ןיאש .שר רבג םהילע לושמי יכ ,ערו רעצ םילדל יד יכ
 רשא םחלה טעמ קשוע אוהש הזל ףרוצי רשאכו ,םלכלכל םרזעי
 ,ףחוס רטמב התעשב הרצל "דש ומכ ,הלופכ הלודג הער הז ,םתא
 .אוה ,םחל ןיאש ,הזל ,ףווצי רשאכ לבא ,תיבב בר םהלהש פיעא
 םילד ןנוחל (פ) :ורכז םדק עשרל זמר .םב ורגתי (ד) :הלופכ הער
 ורמא לע המתת לאו (ביכ גיי) אמח ליח קידצל ןופצו :םעמכ ,ונצבקי
 המ םימכהל עודי רבכו ,הנושאר הנוכב ונצבקי בותכ ןיא יכ ,ונצבקי
 :הרקמבש המו םצעבש המ ןינע המ וא ,תינשהו הנושארה הנוכה ןינע
 ,םדא רתסי :ביתכ דוע רחא םוקמבו .םדא שפֶחי םיעשר םוקבו (כי)
 .לע עשר לשומ (וט) :שפוחמה אוה רתסנה רבדה יכ (ח'כ קוספ)
 :ןכ וניא ותלוז יכ רושקו יאנת תבכרה ,הבכרהה תאז הנה :לד םע
 םישרפמה לכ הנה .'גו תוקשעמ ברו תונובת רסח דיגנ (זט)

 תכאלמ לא םבל ותש אל יכ ,קוספה הז לע םתמכח הרעבנ
 קוספה הז םנמא .ימינפהו ינוצהח רובדה תורשייה איה רשא ןויגה
 ונל םדק רככ ונחנאו ,ןויגה תכאלממ טעמ עדיש ימל טושפו .,ראובמ
 ,הז ומכ רפסה הזב ומדק םיקוספ המכ ונרכזו ,הרצקב הז  ,רואב
 םהינשו ,ותצקל יכפה ותצקש ןיממ אוה קוספה הז יכ ,רתוי הז רואבו

 .'א ילשמב ןכו *בשוי, רסח הארנ (+
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 לכא ,קוספה תולמב לעפב ולכ תוכפהה ןיאש ,ןיממ אוהו ,םיקדוצ
 ,תונוכת רסח אוה דיגנ :המעט הנושארה הרזגה יכ הזו ,חכב םב אוה
 יכ הזו  ,םימי ךיראי אוה ,עצב אנוש אוה : תינשהו ,תוקשעמ ברו
 אוהש רמאו ,תוקשעמ רסו ,תונובת םלש ,ןכ םא ,אוה עצב אנוש
 הזו  ,םימי ;רצק היהי הנה ,וכפה אוהש ןושארה ןכ םא ,םימי ךיראי
 הז יכ ,החמש םולש יצעוילו ,ער ישרוח בלב המרמ :ורמא ןינעכ
 ריגנהש רוזגי ךיא המתת לאו .הגות היהי :ןושאר לש בייחמ ןורחאה
 רפסה הז תורזגש ךיתעדוה רבכ יכ ,תוקשעמ ברו תונובת רסח אוה
 ,תיקלחה חכ םחכ םעפו ,תוללוכה חכ םחכ םעפש ,תוימתס םה
 ךיתערוה םגו ,בתוכ םדאה : ונירטאכ ,דיגנ :ורמא היהיש ,הזמ ןכתיו
 ,יוושה לע םעפו ,בורה לע םעפ ,תוירשפא םה רפסה הז תורזג יכ
 ברו תונובת רסח אוה דיגנ לכ :בותכ היהיש פ'עאו ,טעמה לע םעפו
 ןכש לכ ,טעמה לע יושפא היהיש םא ,תמא היה הנה ,תוקשעמ
 ףולח אצמנ תורז ךרד לעש דע ,בורה לע אצמנ ןינע הזש ,ראובמש
 ,רסומבו המכחב ןויעהמ לטבהל םאיבי הלשממהו תודיגנה יכ ,הז
 ,הז וננמז ןינע אוה ןכו ,תוקשעמ ילעב ויהי םתאצוה בורלו
 רסח אוה דיננה :המלש רמאש המ והזו ,בורב םלועל היה ןכו
 ,('י ויכ) לכ ללוחמ .בר : םדקש המל המוד הזו ,תוקשעמ ברו  תונובת
 ךרד ךפכפה :ביתכ הז ינפלו ,לכ ללוחמ אוה ןודאהו ברה ,רמולכ
 ,בורח לע אצמנ הזו ,רזו ,וכרד ךפכפה שיא לכ ומעט רשא ,רזו שיא
 יפל קוספה הז שוריפ ןכ הנה ,םהמ רחאכ הז היהו םונשריפ רבכו
 ,'גוינה ךוד לע ארקמה ושרפ אל יכ ,םימדוקה םנמא .יתעד
 יאנת תובכרה ןיב ושיגרה אל ,הכאלמה תאז םתורצואמ רדעהל
 ברו תונובת רסח דיגנ :ורמאש ובשחו ,רופסו הדגה תבכרה ןיבו ,רושקו
 ומכ וא ,הזל בורקה עשר לשומ :ומכ ,רושקו יאנת תבכרה היהי תוקשעמ
 ,םהמ םלענ ןכו .,'גו רקש רבד לע בישקמ לשומ : דוע רמאיש קוספה
 אל םגו ,תוימתסה תורזגה ןינע המו ,המוח תולעב תורזגה ןינע המ
 םהמו ,תויחרכה םהמש דע  תורזגה ןמ םירמחה תשלש ןינע ועדי
 ,םינמ השלש ירשפאהש ,ועדי אל םגו ,תוענמנ םהמו ,תוירשפא

 אצמנו שי םאו ,חכבש המו ,לעופבש המ ןינע המ  ,ועדי אל םגו
 ירבד שרפל םבל ומש אל ,תוקולחה ולא לכ ועדיש םימדוקהמ
 לעב חבתשי ,הז יתישע ינאו ,תוקולחה ולא יפ לע ארקמה
 .יבל לא תאזכ ןתנ רשא ןוצרה

 ,ארקמהו הרותה ירמאמ ןיבי אלש ימ יכ ,רבדא תחאב םנמא
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 המ-רתיו אושנו אשונמ ןויגהה תכאלמ יפכ ,ןושלה תוקולח ךרד לע
 לכב תמאה ןיבי אל ,ותלוזבו רפטה הזב ישוריפ ללכב םא ,יתראבש
 םדא () :ינב הז לכ רוכזו ,רבד ןיבי אל ,רבדה ללכו ,הלכ ארקמה
 ראת קושע הנהו ,רושקו יאנת תבכרה הז לכ ,'גו שפנ םדב קושע
 הז .רישעהל ץאו (כ) :תושפנ חצורה לע  ,םעטהו ,םודאו ,רובג ומכ
 רבד לע ,רמולכ .רבג עשפי םחל תפ לע (לכ) : תנומא ךפה השעי
 ,הבנגי וא הלזכ םא ,רבגל עשפ היהי ,םחל תכתח ומכ טעומ
 ול םינפ ריכהל ןיידה הצרי םאו ,לודנ םדא אוהש פ'עא ,רבג םעטו
 תווע יכ ,בוט הז היהי אל הנה ,לקו ןטק רבד לע אטחה תויה רובעב
 תפ לע םאו ,םחל אושמ לע םאו ,תוחפל םא לודגל םא ,דחא ןידה
 ,ראת .ירחא םדא חיכומ (נכ) :שעמ םא בר רבד םא ,ינוצר ,םחל
 ירבעה תמכסהב אוה .שפנ בחר (סכ) :(1תמאה ןמ רוחא גוסנ םעטכ

 .חור סנה אוהו ,יאנגל

 ,:םכ השרפ

 עתפ :ורמאו ,אשונה והז .'גו ףרע השקמ תוחכות שיא (ל)
 יא  ,ו'תובר והוחיכויש שיא ,הנוכהו ,אושנה אוה ,אפרמ ןיאו רבשי
 : אפרמ ןיאו רבשי עתפ אוה ,ופרע השקמ אוהו םתלוזו ויתובא
 * םתאמ וחקת ושא המוותה תאזו :םעטמ הנסרהי תומורת שיאו (ד)
 >י רבדמב) תודמ ישנא : ומכ תולודג תומורת םעטהו ('ג ה*כ תומש)
 טפשנ םכח שיא (ט) : שקומ אצמי .שקומ ער שיא עשפב (ו) : (ביל
 : ושקבי םירשיו (י) : קתוש םכחה לבא ,ליואל זמר 'גו קחשו זגרו .'גו
 ןוכנ םג .הערל וומכ הבוטל התויה ןכתי השקבה יכ ,הבוטל .ושפנ
 א'ל תישארב) ,הנשקבת ידימ :םעטכ .םדימ ושפנ ושקבי : ומעמש
 .הנחבשי רוחאב (שי) : םתה וגרה רשא םימדה ישנא דימ ,רמולכ (טיל
 תעונת ךפה הזו ,תאצל הצרתשכ 'ףוגה ימינפ לא רוחא הנבישיש
 . אוהש (" ט"פ םילהת) םחבשת התא :םעטמ הנחבשי תלמו ,אצוי
 לע בישקמ לשמ (גי) : (7חבש לכ גוסמ הז םגו טקשהו החנה ןינע
 לשומ האשונ ,תחא הרזג םא יכ קוספה הזב ןיא הנה .'גו רקש רבד
 : תונוכת רסח רוגנ : ומכ הז ןיאו ,םיעשר ויתרשמ לכ האושנו ,בישקמ

 .יא ילשמב ןכו (:
 .493 רומע םישרשה 'ם ןייעז ,דחא גוסמ אוהש ל'ר
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 שרו רישע :ביתכ םינפל הנה .'גו ושגפנ םיככת שיאו שר (ני)
 דחאהש אוה ןושארה יכ ,תחא ולא ינשב הנוכה ןיאו 'גו ושנפנ
 םניִא םיאושנה ןכל ,ורבחב רזענ דחאהיןיאש ותנוכ הזו ,ורבחב רְּש
 ינינלו : םעטמ .ןונמ היהי ותירחאו (לכ) : הלא םיקוספ ינשב םירחא

 ךותבו :םינפל רמאנש המ םעטכ הזו  .("כ א"כ תישארב) ידכנלו
 םייוזה םילפשה לידגיש יואר ןיא יכ ,םעטהו ,הלחנ קילחי םיחא
 ,םהל יואר ןכ יכ ןויזבו הענכהבו תולפושב םגיהני לבא ,םידבעה ומכ
 וליגרמו ותרוענמ ודבע ג:עץמ אוהש דע הז ךפה השעי אוה םאו
 ,ןינ היהי ותירחא הנה ,הלדג ךרד ותיב ינב ראשו | ,וינב םע ותיבב
 תדרח (סכ) : ושנע היהי הזו ,ותלחנ םמע קולחיו וינב רתי םע הותשיו
 םתעד ףוטת הלהב םהילע אבב יכ ,תעדה ישולח תנוכת אוה .םדא
 : שקומ ןתי והזו ,הצע. תחקל ועדי אלו ,םהידי הנפרתו ודרחיו
 ימ ךיא ,ינא המת ףסוי רמא .'גו לוע שיא םיקידצ תבעות (זכ)

 ובל לא ןתי ,עשר וללהי הרות יבזוע :קוספו ,קוספה הז עדיש
 ,עודי יכ ,םתצקל ףאו ללכב ןמזה ינב ,ינוצר ,ויחא לכל יוצר ותויהל
 ךוד רשי עשר תבעותו :רמא המלשו ,ץראה םע התע םיבר ןה יכ
 תולעל ץמאתהל קו ונל ןיא ונא ןכ םא ,("כ קוספ)
 ונדיב ץאו ,ןומהל םיבעתנ היהנש דע ,ושויה תובכוטנ
 ,ןומההמ םיבעתנ היהנש קר ,ונחנא םיבוטה ,וב ריכנש בוטו הפי ןמיס
 ,ןמזה ינב ןמ עמש דחא םכחש ,םיפוסוליפה יופסב בנותכ ןכל
 התא המ לע ונבו :וידימלת ול וומא ,חנאיו ותוא םיחבשמ היהש
 אל יכ . ,הכוב ינא הלא לע :רמאו ,ךתוא םיחבשמ םה אלהו חנאנ
 לע רחא םכח רמאו :םתודמל יתודמ וותשהש ינפמ אלא ינוחבש
 םמומב םיוש ונחנא : אוהו ,המלשמ קוספה הזל המוד רמאמ ,ןומהה
 הז םעו ,ינב הז לכ רוכזו .יניעב םה רשאכ םהיגיעב ינא יכ ,םמע
 : המלש רמאו  ,ונילע םיטכחה תוצמ ןכ יכ ,םלכ תוירבל חונ היה
 : םכח תושפנ חקולו ,בל םכחל ליוא דבע

 .ל השרפ
 ירבד םעטכ הז הנה .'גו רשא אשמה הקי ןב רוגא ירבד (5)

 .המלש ןכו ,םראת דצמ םמש תונכל םיטכחה ךרד יכ ,דוד ןב תלהק
 ,רוגא :םעטה הזמו ,וב המכחה הלהקנש יפל ,תלהקב ,ומצע הנכ
 יכ ,אשמה הקי ויבא דוד םש הנכו ,םודא ומכ ראת אוה יכ
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 אוה ,אשמהו .('םימע תעמשמ ומעטש .םימע תהקי ולו :םעטמ הי
 : םעטו ,האובנה יקלחמ דחאמ איבנ היהו ,וב רבד י" חור יכ האובנ
 רבגה םאנ : ('ד דיכ רבדמב) , (?לא ירמא עמוש :םעטכ ,אשמה הקי
 םב הנוכמ םיואת השלש ולא הנה :לכאו לאיתיאל ,לאיתיאל
 םימעפ ינש רמאנו ,לאיתאל ומכ ,רזגנ םשו ראת לכָא יכ ,המלש
 (ט"כ ביל תישארב) לכותו םיהלא םע תירש :םעטכ הז םעטו ,קוזחל
 תומכחה רתיבו עבטב לאה תולעפב ןויעב וחרטב האלנ המלש יכ
 (איי 'ה א"מ) םדא לכמ םכחיו : וילע בותכש ומכ ,םגישהו תוקומעה
 ,שיאמ יכנא רעב יכ (3) :דוע רמאו ,הגרדמה תאזב ותויה םעו
 יד אל יכ ,ינממ הלעמלש המ לא יטיבהב ימצעב ינא .ריכמ ,ומולכ
 ינא לבא ,םידרפנה םילכשה לא שקהב קרו רוענ רעב ינאש יל
 הנה תילכתה הזו ,ישונאה לכש תילכת לא שקהב רסחו רעב
 אל יכ ,וילא עיגה ונבר השמ יכ ,םלכ םירבעה תמכסה ונתמכסה
 שפנה | תוחכ לכ תומלש תילכת םע שיא וירחאל אלו וינפל םדק
 ומכ = ,תינויעה שפנ תומלש תילכת ול היה םאו ,וטסירא יכ ,והומכ
 תימלש ול היה אלש ,ודוי םלכ לבא ,םימכחה לכ וילע ומיכסהש
 והומכ ונבר השמש םידומ לכהש רחא הזב ונל ידו ,תיאובנה שפנה
 ותנוכש ,םתסב םדאו שיאמ -(% ורמא םע יתעדמו ,ללכב היהנ אל
 היה השמש ,םכסוהש רחא הנה ,היירבה תאז תומלש תילכת לע
 השמ לא הזב זמוו ולאכ ןכ םא ,היירבה תאז תומלשה תילכת
 "תעדו (נ) םעטו ,השממ יכנא רעב יכ :רמא ולאכ ,הז היהו ,ונבר
 תרשת ,תמדוקה אל תלמ יכ ,עדא םישודק תעד אלו ,עדא םישודק
 םיאיבנה םה ,םישודק םעטו :הלילחו ללכ ןורסה הזב ןיאו ,לכל
 תמאב הנהו ,("ט ר'כ רבדמב) ןוילע תעד עדויו : םעטכ םיכאלמהו
 לע המכחהמ דמל אלש :רמא לבא ,תומכחו המכח דמל אוה
 המ לע ןמאנ דע הז הנה .'גו דריו םימש הלע ימ (ד) : התילכת
 התע רוכז" ןכלו ,השממ רמא ולאכ שיאמ :ורמא יכ ונומאש
 רבכו ,םתוקחל ותלוז אלו המלש לכוי אלש ויתואלפנז ויתולועפ
 יצפחו ימצע לכ יכ ,המש ןייועי דוסה רפס תחיתפב ז'ע ונכראה

 ,209 חאננ ןב יירל םישרשה 'סב ורוקמו .זיי יל 'א ילשמב ןויעו (!
 לג לעו ,וב חוגמ דוע הנוי 'ר אצמ אל הז ה רואיבה לכב יכ ,אוה אלפו
 .בורל וריכזמש ,יא ילשמב ומכ ,וכְבְסִי אל וירואיב "וישרש.

 .ליגה תהקי לש ושוריפ יפל ליר (:
 ,םדא תניבו שיאמ רעב ליר (?
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 יכ  ,ןרדסכ תודוסי עברא רכז יכ ,הזמ הלועה לבא  ,רוצקב
 השע השמ יכ ראובמ הנהו ,שאה רודכ ומעמ ,ןאכב םימש
 תודמב ראובמש ומכ ,םכח לכל תוענמנ תולעפ וצפחכ םתעבראב
 ןינעה הז יכ .הפורצ הולא תרמא לכ (ס) :הזל ךמס ןכל ,םתלוזבו
 רמואה וא ,הרמאה גוסמ םהש וירופסב טרפבו ,השמ תרותב בותכ
 לע - ריהזה ,וירבד לע ףיסות לא (ו) :רומא הצרתש הז יא ,רזוגה
 יקיזמ אוהש השועה לצא הארי אל ,ןמאנ ילוח אוה יכ ,הפסוהה
 ,םינש רמא  .בזכ רבדו אוש () : עודיש ומכ םילשמו ביטמ לכא
 דבע ןשלת לא /(י) :ינשהו ,ענמנה לטבה אוה ןושארה ,םתורוהל
 דחא דופה רפסב ךיתעדוה רבכ .תמשאו ךללקי ןפ וינודא לא
 רדסב םדוקה םא ןייעל אוה ,ארקמה לכב רשא םימותחה תודוסהמ
 ,הרקמבש הממ וא ,םצעבש הממ היהי הבסה סאו ,הכסב םדוקה אוה
 וקדקד תמא יכ ןוב םרא ינמדק יתעמש אלש ,םינינעהמ רחא הזו
 ,ןמזב םדוק אוה רדסב םדוקה םא תעדל ,ותלוזו ארזע ןבאו ,וניתובר
 ,הבסב םדוקה ןימ לע םלואו ,הרותב רחואמו םדקומ ןיא : ודמאש דע
 ,תאזל םג ובל תש ,ושוויפיתיאוש םדא ינמדק אל
 תודוס המכ וב ולגתיו ,תוקפס המכ וב ורתוי ,קד ןינע אוה הזש םע
 םדוקה ןיא תמשאו ךללקי :ורמא יכ הזב ינא רמוא ןכלו ,תוקומע
 םה לבא ,םשאה תיבייחמ הזב הללקה ןיא יכ ,הבסב םדוק רדסב
 תחאה ,תוער םיתש ךורקי הנה :רמא ולאכ ,םילדבנ םינינע ינש
 יכ ,אטח רשא ןועו םשא ךשפגל שירותש תרחאהו ,ךללקי אוהש
 םנמאו ,הער ול השעת התא ,דבעה אוהו העו ךלמנ אלש שיאל
 קר ,םעט הב ןיא יכ ,םימדוקה .ונירפסב הז ונילג רבכ ,הללקה ןינע
 הז אב הנהו ,ויתומוקמב ןייועי המדמה לעפ רצמ םילכקמה יפל
 תילכתב לדה ינעה יכ ,יתבנגו שרוא ןפ : רחא ,ןאכב הרהזאהו קוספה
 גישהל וא ,הבנגה לע םינפ לכ לע ושפנ ןתי ,רוזחל רצ ול ןיאו
 דחא ןינע רכזו ,לכויש רבד הזיאב הטורפ וא םחל תפ ,המ תלעות
 שיאה אוה דבעהש עודי יכ הזו ,דבעה תנשלה ,אוהו :לשמל
 לא ןתי הנה ,ער לומג ול בישיש דחפ ול ןיאו ,היהיש לפש רתויה
 וא םחֶל תפ ןודאה ול ןתיש ידכ ,רישעה וינודא לא ונישלהל ובל
 ,ותונגב רברשב םא והנישלי-יכ הזו ,הבחו הבהא ול הארי יכ ,הטורפ
 ןיאו ,הז תלוזו ותכאלמב לצעתהש םא ולשמ בגנש םא ,וידוס הלגו
 ןורפחו םשא הז ללכבו ,ולו ול המ היהיש פיעאו ,תמא רבד םב
 הזמ ודיב הלעי םגו ,תמכ בושח אוהש דבעב רתויו ,שפנב לודג
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 והכה | וינודא יכ  ,דימת ונללקי דבעה יכ אוהו ,ויניעב עריש רבד
 ןמזה ינב יאנג רופסב ורבד ךישמה ןכל ,עוצפו תוכה הז לע ונכיי
 םינויבאו ץראמ םיינע לוכאל : םייסו ,שפנה תונורסחבו תונוגמה תודמב
 לוכאל וכלי הנה ,ולכאי המ םהל ןיאו וששורתי רשאכ יכ ,םדאמ
 .האירק .רוד םעטו (5י) : הז תילכתב םה םידבעהו ,םינויבאהו םיינעה

 תורעטצהו תוננואתה ךרד הזו ,(איל 'ב הימרי) ואר םתא רודה : ומכ
 דאמ המ :רמא ולאכ ,ערה רודה ןורפח לע רעטצמ המלש היהש
 ומרו ואגתי םירישעה יכ ,שרב םג רשעב םג ןמזה ינב םישקו םיער
 יתלאש ןכ לע ,םינויבאהו םיינעה ולכאי םדי טומת יכו ,ואשניו םהיניע
 רמאו .קח םחל קר רשועו שר : שיאל ןתוי אל יכ ,םלועה לכ דגנכ
 המ  ויתומיענמו ,הלּב אוהש המ םלועה ןמ תרחב ,םדא ןב : םכחה
 ,תונוממה ךתיב ינבלו  ,תונועה ךייחב ךשפנל ץבקת  ,הלָּכ אוהש
 הקולעל (ופ) : ךתיב ינבל ךנוממ חינתו ,ךמע ךיתונוע אשת ךתומבו
 הזו ,םדה תבאושה ,םימב הצרה הנטקה - היחה איה  .תונב יתש
 הנמז לכש הקולעה ןינעכ םירבדה ולא ןינע הנה :רמא ולאכ
 .(1 ר) לצע הלמנ לא ךל :ןינעכ הזו ,עבשת אלו ,הואתב
 רפסמ אוה םינשש רחאו ,קוזחל לפכב בה בה תונב יתש םעטו
 םש אוה .ןוח : ןוה ,ורמאי אל :(!העבראו השלשב ומכ ,םינשב בר
 םעטו ,בר ,וומא אל :רמא ולאכ ,גלפומ יוביר לכ ללוכ ףתושמ
 ןיע (9) : ירבעה תמכסהב ריש הצילמו תוחצ ךרד ,עברא רחאו שלש
 םה יכ ,םא תרותו ,בא רסומ :רמול המלש ליגרה רבכ .באל געלת
 רכז לבא ,היהיש ימל ןידה אוהו ,ןבה רפומב םינושארהו םישארה
 םהש םייעבט םירבד רכז הנהו ,יואר ןכ יכ לכל לשמל רחאה ןימה
 ,באל געלת ןיע : וירבד םייסו ,בה בה : דימת םירמואו ,דימת הואתב
 םינינעב היהנ  אלש ,ונחיכוהל ,םינינעה ולא רכוז אוה יכ ונעידוהל
 ולאכ ,וינש תוברח רוד :הזב ול םדקש ומכ ,ולא תנוכתמ םייריחבה
 םא םימשג םהש םייעבטה םינינעה רתיו הקולעה תנוכת הז : רמא
 ,םהמ דחאכ תייהו תילחו ,תרבדמ שפנ יתלב םא ,ללכ שפנ יתלב
 תוברחש רודה ותונג רחא ןכלו ,תרבדמה שפנה ילעבל הז יואר יאו
 ומכ ,אלמת אל ושפנו רשוע עבשת אל וניעש : אוה הזש ,וינש
 ,הנעבשת אל םדאה יניעו הנעבשת אל ןודבאו לואש :ול םדקש
 ןכל ,הנרדמב םיתוחפה םימשגה רתיו הקולעה ומכ םתא ןכ : רמאי

 ?םינָשב בר רפסמ ומכ ליר ילואו ,ונווכל יתעדי אלו ייכב ןכ (:
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 ינב .הולכאיו  לחנ יברוע  הורקי ,םימכחה ירסומל ,באל געלת ןיע
 רורא :ותלוז .רמאש ומכ ,ןיעה ללקל הצילמ תוחצ ךרד הזו ,רשנ
 הז ''גו ינממ ואלפנ המה השלש (קי) : ('(חיכ ד" איש) שיאה
 אל יכו ,םלענ רבד ףואיגה ןינע ךיא רוכזל הצרש אוהו ,רחא ןינע
 ,לשמל הלחת םינינע השלש רכז ךא ,השאב שיא רבע םא רכוי
 .עברא תחתו שלש תחת (9כ) :ול המודהו ,הלמנ לא ךל :םעטכ
 העברא ןכו ,ןורחאה אוה רקיעה םאו תימצע הנוכלו הרכהל הלא לכ
 ,םהמ םכחתהל רסומ חקנ ןעמל םרכזנ םהו .'גו ץרא ינטק המה
 השלש (טכ) :  רקיעה אוה ןורחאה ,הזב ןכו ,הלמנ לא ךל ,םעטכ
 אוהו ,יעיברה אוה הז תילכת הנה .'גו העבראו דעצ יביטמ הלא
 ילעב ראש .ינימ השלש ול לשמל רכזש קו ,םדא ינבב ךלמה
 ןיאש זע ךלמ ,ומע םוקלא ךלמו םעטו ,םיינעו םישאר םהש ,םייח
 ג"ל  םירבד) ןומוקי ןמ ויאנשמו : םעטכ ,וינפל וא ,ומע םק ותלוז
 ולאל המורו :רמא ולאכ ('ה 'א עשוהי) ךינפל שיא בציתי אל .(א"ו
 דעצ יביטמה רקע אוהו ,וינפל םק שיא ןיאש ,םדא ינבב ךלמה
 ,השעת המ ול רמאי ימו ץפה ובלש המ השעיו ךלי רמולכ ,תכלו
 םא :(5) :ונימב המלש ומכו ,ונימב רצנרכובנכ לשמ ךרד לע הזו
 ראתב גולפה יכ ,ןינעה הז תנוכ תילכת הז .'גו אשנתהב תלבנ
 יואר ןכל ,תומ יכאלמ ךלמה תמח ,השקו זע שיא אוהש ךלמה
 קותשלו ותולפשבו העינכב ,וינפב אלשו וינפל ותלשממ תחת גהנתהל
 ,דחפו האריבו המיאב קר וינפל ללכ רבדל אל םג ,וילע רבדלמ
 ,תלבג םא :ורמא הנהו ,םיאתפ עתפ ותימהל הוציו סעכי ילוא יכ
 תומז םא : ןכו ,אשנתהב : ורמא אוה הזמ ךשמנהו יאנת שקה אוה
 היהי תלבנ םא םעטהו ,הפל די :הל ךשמנהו ,תיאנת הרזנ אוה
 םאו ,המ ןינעב וינפב אלש וא וינפל אשנתתשכ רטילכ ,אשנתהב
 הזמ  הלועהו ,הפל ךרי היהי ,ךבבלב ךכרד תבשחש רמולכ ,תומז
 ךלמה םע גהנתת ,תחשהלו לכנתהל הצות םא ,וחיכוה ולאכ
 םא םנמאו ,ךתיחשיש דע ,ץרא רע ךליפשי אוה יכ ,תואשנתהב
 קותשתו הפל רי םישת זא ,המזמהו הבשחמה בוטב ךינינע בושחת
 ,לשמל | םיבר = םינימ רֶכז ןכלו ,םלועב ךניא ולאכ ענכתו םודתו
 ,ביר | איצוי םיפא ץימו (ל) :ורמא ינוצר ,ןווכמה לע אוה ןורחאהו
 ,ףא ץימו :ורטאב אוה רשאכ ,םטוחה וניא יכ ,הלאשה ,םיפא םעטו

 .שיאה רמאו ופוגמ קלח ללקש לירו .(ויט זיכ םירבד) ילואו (י
9 
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 ןכל = ,ביר איצוי םעטו 4 ,םעכה ץימ רמולכ ,םיפא ךרא : םעטמ קר
 העינכב דומעל . ךיתיוצ כ לע ,ךתיחשיו לשומה ךלמה ךמע בירי
 : ויתחת

 ,אל השרפ
 ,(" 'ח עשוה) םירש ךלמ אשממ :םעטכ ,אשמ .ךלמ (5)

 םירדנ תרדונ פאה יכ ,ירדנ רב-(3) :(?אשנו םר לודג .ךלמ ,רמולכ
 ותרסי עבש תב ולאכ ,דאמ החצ ריש תצילמ הז לכו ,הנב ייחל
 היה ןכש ירשפאו ןוכנש םע ,רסומ ונדמלל םירמאמהו תולמח הלאב
 דוד עדי הזו ,התיה תחקפ השא עבש תב יכ ,תמאב
 םינזורלו םיכלמלו -ךל המ רמולכ ,דבואל רכש ונת (ו) :הירואו
 םמצעמ םיבוטו םיחמש םהו ,בל חמשל קר ותילכת ןיאש ןיי תותשל
 ראת דבוא םעטו ,(?שובל ילבמ ,דבוא :םיינעל יואר אוה םנמא
 פה ,דבאי השעי ושא לכבש ,לזמה ער שיאה אוהו ,השקנ ומכ
 יב ,ירסס לכב יתשרפש המ לע 7% הז .התשי ןפ (!) : חילצמה
 וא ילוא ,ןיי דבואל ונת רמולכ ,רשפא ומכ ומעטו ,העינמל וגיא ןפ
 בלה קזהיש ויתולוגסמ ןייה יכ ,ושיר חכשי התשי רשאכש רשפא
 תישארב) ומע ורכשיו ותשיו : הגרדמב אבי םא ןכש לכו ,ןוניה ריסיו
 גהנמ ךל שי ךלמה התא לבא  ,רמולכ | .ךיפ ךתפ (ט) +: (דיל מ
 תשא (י) : המואה גיהנהלו ןירה אסכה לע תבשל אוהו ,ךל יואר רחא
 םיטרפ רופסב גילפה תיריש תצילמ דצ לע הנה .אצמי ימ ליח
 השאהמ םיטרפ רופסב םינפל גילפהש ומכ ,תנמאנה השאה תאזמ
 יכ הזו .טעמב םא יכ שורפל ךרוצ ןיא ,םיראובמ םינינעהו  ,הנוזה
 וייחב חרוט וניא יכ .'גו ותבשב הלעב םירעשב עדונ (גכ) :ורמא
 : וינב דעבו ודעב חירטת איה יכ ,םינקזה םע רעשב בשוי אוה קר
 ('ד 'ב םילהת) קחשי םימשב נשוי :ומכ .,ןורחא םויל קחשתו (סכ)
 ,הנקזה תעל השעי המ ,וברקב גאוד ובל השא וא שיא ,ארבנ לכ יכ
 דע ,הלמע םהל העיגה םרט יכ ןכ אל תאזו ,םש עיגי יכ ןכש לכ
 עבטה תמכח הניא .המכחב החתפ .םעטו (וכ) : טוקשתו חונת זאש

 סעטמו ,והומכ עמשנ אלש עשוהב םנו הפ ,שדח שוריפ ואר (י
 .(יט ביס היעשי) םאשניו םלטנוו

 ט" א"ל .בויאמ היאר תאבה קר הזו ,ןורסח הזיא הזב ילוא (
 .גנכרדכ
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 עדו : תודמה רפפ לולכיש המ אוחו ,תוישעמה חמכחה קר ,תוחלאהו
 ,חז תלוזל ללכ זמרו הארוח הזב ןיא ,יתעד יפל וטושפכ הז לכ יכ
 ,עבטה ירפס ללכמ אוה רפסה הזש רמול םדא םושלו ולו יל חמ יכ
 אוה הז םנמא ,(3) םיבר עבטה ירפס רבח המלש יכ םסרפתנ רבכו
 רשא םיפוסוליפה ירפס רתיו  ,וטסיראל .תודמה רפסכ םירסומ רפס
 אלו ,הזה רעצה לכ המלו ,תודמב םגו תומכחב הברה םיופס ורבה
 םינש בקעי ינבב םגו ןכ ושע הרותב םגש קו ,םימדוקב הז יד
 םינינעל ןכ םג םיזמור םה ,םטשפכ תויה םע יכ ,ורמא רשא ,רשע
 אל ,י" יחו ,תסנו הלגנ םב שיש םע םיבוט רתוי םיוחא
 תנוכ התיח ןכ יכ ,הז םעידוה םה היא םיאיבנהו ,הז המל רעשא
 תרשעו .רתסאו יכדרמו שורושחאב ןכ ורמא .אל המלו ,המלשו השמ
 .(?) ולת ותואו ,ןמה ינב

 : םתובלב םירשילו םיבוטל י"י הביטיה

 ,םולה דע לאה ינאיבה יכ יתיב ימו יכנא ימ .רבחמה רמא
 ולעי אלו ,םינושארה םורעש אל ארקמה לכב םישדח םישוריפ רבחל
 ובל תולגתהל ליסכ ךרד ץופחנ יכ ,המ ונחנו ,םיאצמנה בל לע
 המכחב ינממ לודג םלכבש ןטקה ש יתערי ינאו ,ןמזה ינב לא
 אב יכ ,םלוחה םולחי רשאכ ונינע םהמ שיש רשפא םאו ,ןינמבו
 יתצפח אל יכ עדוי אוה ,ישפנ רצונ י"י יח םנמאו ,ןינע בורב םולחה
 חבזו ,םיליסכב ץפח ןיא יכ ןמזה ינב ןומהמ תודובכ חנז
 ילוא תולוגס םידיחימ אל םנ ,י"  תבעות םיעשו
 ופחב םיליוא הנה ,תלעותל םאו ,םדובכלו יל המ יכ ,ןואצ מי
 םיהלא לא םנמאה ,םינוכנ ויה ידעלב הנה ,םינובנו םימכח םאו  ,ותומי
 ,ינב ךל קר ארקמב םישורפ יתרבח אל יכ ,עדי אוה לארשיו עדוי
 רשא תאזה ץראה ןמו ,ךיתומירה ןעי ,רפסה הז שוריפ התע ,טרפבו
 ,ךיתבשוה הנולצרובב םידיגנ ןיבו ,ךיתאצוה י" הרוא
 יכ רסומ ךוחשא יכלב ינא יתרמא ,ךיתקחוה ידמע תכשמו
 .ךיתבהא

 ,םעבחר ונבל רפסה הז רבח םלשה המלש יכ האו ,ינב התעו
 ,המכח בהוא ויתחת םוקי יכ ,המד ובבלב תמאו ,םעמ רוחב והמירה יכ
 ץפח יי ,ואשנ ובא יכ תחתו ,הצו אל המלש ץפחכ ,הצעי י"יו
 המלש תמכחל ןתנ ,ובוחב ונוע ןמט ,ובל ךידב בבוש ךליו ,ואכד
 .תעסונ ןבל באמ ותלעמ התיה אלו ,תערגמ

*9 
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 י" םולה רַ ,ךבל רפומל איבת אל םולשו סח םא :ינב ןכל
 ירמא ונבל ןתונה המלש יכ ,רפאו רפע לע יתמחנו ,םולש ונל השעי
 ,ירברל ךבל המת ,ירמא חקת םאו ,רפח ינבמ תויהל רחב אוהו ,רפש
 ,יתועידי :ריע לא ייחב ךחלשאו ,יתולחנ לחנת יכ ,יתוילכ הנזולעת
 .('לובכ ןתא יל רשא לכ תאו ,לובנה דע

 : ךמע םיהלא יהיו ,ךצרי ךיהלא יי

 .ניי יט א'מ ומכ ילוא (:

 תנש טבש שדח .וירומ ריע ןוקשרט ריעה ףסוי הז גתנו

 .ןינמל יששה פלא טיפל םיעשת

 ,טסבש שדח ודודנ ריע ,ןעכנימ ריעה ,ףסוי ןב קחצי הז קיתעהו

 .ביסרת תנש
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 !רואל איצומה רמא

 פףסכ ןחלש הז םש די בתכב םשרנ אצמנ אל יכ םא

 :רבחמה ול ארקי הז םשב יפסכ תצובקב. לבא ,בויא לע ושוריפל

 םע אלפנ ךודב בויא שוריפ וב יתנוכ ,דיה רפפה ףסכ ןחלש

 תונעטל םהמ הטונ ינאש הרומה רכוש םיננע המכ םש יתבתכש

 .11 ויתורגאב רישי חיה העט לודג תועטו :יתעד יפל תויואר



 :יפסכ [בא ףסוי רמא
 םימדוקה ישוריפל יתנעט לע הלחת לצנתא לאל האדוהה רחא

 דוסה רפס ינוצר ,ירפס רתיב ,הז ומכ לע יתלצנתהש ומב ,ינפל
 ,'נורסח םימעל תזאדה ל קר יתנוכ ןיא יכ ,אוהו ,ףרצמה 'סו
 .םהירבד ןיבמ ינא ןיא יכ

 קלחהמ 1" קרפ רסי ל"ז השמ וניבר םלשה יכ ,רמוא תאז רחאו
 ,וטפרא תעד רכזו החגשהב םרא ינב תועד תקולח ,הרוממ ישילשה
 תשלש הנהו .וניתרות תעדו ,הלזתעמה תעדו ,האירעשאה תעדו
 .השע ןכו םהירפסב אצמנה רוכזל קר ליז ול ןיא ,םינושארה תועדה
 ךעידוא ינא ,וניתרות תעד +: ונושל הז ,רבד רמא וניתרות תעדב םנמא

 ,ונימכח ןומה והנימאנ רשא אוהו ,ונאיכנ ירפסב וב בתכש המ ,ונממ
 ךעידואו ,ונמעמ םינורחאה תצק והונימאיש המ דוע כיחא ךֶל דיגאו
 ימ לכו ה'ערשמ תרות תנפ :רמואו ,וב ינא והנימאאש המ כ"ג
 תונפ ללכמ ןכו ,'כו הרומג תלכי לעב םדאהש ,איה ,הירחא ךשמנש
 ,ןידדצה ןמ דצ םושב לועה וילע ןכתי אל 'תי אוהש ,ה"ערשמ תדות
 תובוטה ןמ םגישי וא ,תוכמהו תוערה ןמ םדאל אביש המ לכשו
 וילע .ורמא אוהו .'כו ןידה דצ לע אוה לכה ,להקל וא דחא שיאל
 [אוהה] ןידה ינפוא לכסנ ונחנאש אלא ,טפשמ ויכרד לכ יפ :'תי
 םירמוא םאצמת התאש ,ל"ז ונימכח ןומה ירבד וכשמנ תעדה ז'עו ,'כו
 והנימאא ףשאו .'כו ןוע אלב ןירוסי ןיאו ,אטח אלב התייו ןיא :רואבב

 יניאו ,ךל רפסאש המ אוה .תיהלאה החנשהב ליר ,הנפה תאזב ינא
 לבא ,תפומה וילא ינואיבהש המל ,הרפסא רשא הנומאה תאזב ךמסנ
 ירפפו םשה תרות תנוכ אוהש ילצא ראבתהש המל הב  ךומפא
 ינאש המ יפלו ,יתעד יפל ,תיהלאה החנשהה םלואו .'כו םיאיכנה
 םיקופפ ואב רבכו ,'כו הלאה עפשה רחא תכשטנ איה ,האור
 יכו םהישעמ לכ דקפהבו םלכ םדא ינבב החגשהה תויהב ,םישרופמ
 םויבו רמא םהישעמ דקפהו םדא ינבב החנשהה הרותה הרכז רבכו
 ,ליכע 'כו הרותה יבותכלו ;לכשומל ילצא תואנה תעדה והז 'גו ידקפ
 .ורפסב ולכ ןייועי
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 ('תוקולח ליז אוה השעש המ ןיבמ ינא ןיא יכ ,ימוא התעו
 המ ו ,ונמכח ןומה והונימאיש המ הלחת חינהל  ,ונתרות תעדב
 * ינאו ,ל'ז אוה והונימאיש המ רחאו ,ונמעמ םינורחאה תצק והונימאיש
 תצק והונימאיש המ ,הלחתהה הזב רוכזל יואר ךיא ,הלחת המת
 תועד רחא וכשמנ [ולא יכ] ולאכ דוע רמאי אוהו ,ונמעמ םינורחאה
 לכוי ןכ ,ונתד ללכמ הנפח תאזב ואצי םא ,םהלו 'ונל המו ,הלזתעמה
 הנפ לככ יכ ,הז תלוזו" האובנהו שודחה ומכ ,תונפה ראש לכב רמול
 ,םימהיזמה םתיעדב םישנא ונל שי ,ונתד.תונפמ הנפו
 - םירכנ  ידליבו ,וניתמוא ללכמ םיאצוי .שיו ,םימכוחמ םימכח שיו
 | .וקיפשי

 ןומה וחונימאיש המ ןיב לדבה השע .המל ,קזח רתוי המת דועו
 בותכש המש :רמוא ,ותויה .םע  ,ל'ז אוה והנימאיש המ ןיבו ,ונמכח
 םיקוספ רובחש ומכ  ,ונימכח ןומה והנימאי רשא אוה ונאיבנ ירפסב
 אוהו | ,ונימכח ומה ירבד לז .איכח םג ,הרותה ןמו םיאיבנה ירפסמ
 חפקמ ה"בקה יא :םרמאו ,'כו אטח אלב התימ ןיא :דומלתב םרמא
 אוה םאו ,רתי אלו תוחפ אל ,ל'ז ותעד והז הנהו ;הירב לכ רכש
 דומלתה ימכח לע וב דחוימ אוהש רמאי המל ,הזל רואב ביחרמ ל'ז
 רשא 0 יקוספו םתעד ראבמ ינאו :רמול יואר ול היהו ,הלא
 < יל'ז ראבש ומכ ,םהל םיכשמנ םהו .ינא

 אל יכ ,רמוא אוהש רחא ,והנימאאש המ : ל'ז רמאי המל דועו | |
 םילבוס םניא םיראובמ םיקוספ םיאיבנבו הרותב 'בותכה קר ,הזל והאיבה
 דומלתה לכב אצמנ אל םג ,דחא שוריפ קר םהל .ןיאו  ,םישוריפ
 ,ךיהלא | י" יכנא תנפב ןכ רמול ןכתיה ,ושוויפ ףולח םשריפש ימ
 תואיצמ תנפבש היה םאו ,רוסי אלו רס\ אלש םשה תואיצמ ונינעש
 יקֶד ןיבו תעדה "סנ-ןיב המ לדבה שי  ,החגשהה תנפב ןכו ,םשה
 םירה השעש ומכ ,וב ולפלפי ןויעה יקרש קר ,דופיב אל לבא ,תעדה
 םאה ,ןויעה קמועב תעדה יכזל ,המ ןורתי רבד לכב אוה ןכ הנה .,ל'ז
 ? רבד רבדב תוקולה השענ ה. רוכעב

 ירפסב בותכש המ. ,אוה ,ונתרות תעדו :לי'ז רמא המל דועו
 אוהו :רמול יואר היהז ,ונימכח ןומה והונימאי רשא אוהו ,וב ונאיבנ
 . .םידוהיה תּכ ונחנא והגימאנ רשא

 יופס לע ןעשנה הזה ללכה ןמ  ומצע .איצוה ךיא דועו
 ןינע אוה ולאכ ,וב ינא והנימאאש .המ כ'ג ךעידואו : רמאו םיאיבנה

  .תישימחה תעדהו ,קרפ יתואב םש (:
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 ורואב .יכ + דוע  רמוא .אוה,םגו: ,םיאיבנה ירפסב  בותכש המ תלוז
 .םיאיבנהו .הרותהמ קר .איצומ וניא

 ןיכו , ,ונימכח. יסנ .ןיב הקולח רול הצר םינפ .לכ לע םא ,רועו:
 תעדו  :ותלחתהב.-המול יואר היה ,תעדה לופלפ ןינעב ,ונימכח יקד
 ל'ז וראב- ןכו - ,םיאיבנה . ירפסכו.- הרותב  בותכש .המ -אוה .וניתרות
 ,הז-לכ .הואב הלק רשאכו ,ךכו ךכ אוהו .,כיג ראבא" ינאו ,הז .לכ
 ,שוריפב : ולפלפ ..אל ונימכח ןומהב .פ'סנ .ואצמנש ,הצרי םא  ,רוכזי
 םאו - ,אוה השעש ומכ וקימעה ילוא .םאו ,אוה .קימעהו קדקרש .ומכ
 ,דומלתב -והובתכ אל

 ,וניבו . ונימכה  ןומה ןיב .לדבהה הזב גילפמ אוה הנה ,דועו = =
 ןומה תעד סחימ ליז אוה יכ ,דומלתב אצמנ רבד שרש רכז אל .םאו
 ,ג'כ קרפב< רוע רוכזיש .ומכ - ,אוהילאל ל'ז ותעדו .,(*ופילאל וניטכח
 תוניפב .חיגשהל -ונל .ןיא .יכ = ,רבד ףופו רבד ןיבא אל רבדה ללכו
 רמוא. :ינא.> ,ןכ- םנמא ,ינולפ ןימאיש המו ינולפ ןימאיש המ תדה
 ןינעב- יכ -,הרובגה . יפמ .ה'עהשמ אוה ןושארה- ונתד דסימ תעדש
 םיאיבנה- ירפס .הז | וקזחו ,ותהותב אוה כתכש המ ןימאנ ,החגשהה
 רשפא יא ,ושורפב ל'ז השמ וניברו ,ל'ז םידבוכמה 'וניתובר הז. וראבו
 .הריחבל : תלכי לעב םדאהש וניתרות תעד אוה יכ ,ללכהו ,ותלוז
 היהת לכש לעב- רועש .יפכו ",שיאבו .ןימב וילע .תיהלאה .החגשההו
 וירד לכ יכ -ןוילע דוקפי שיאי שיא יכרד יפל .ת"שהו ,החגשהה
 .הזב ידו ישילשמ אינו זי קרפ היע השמ ונבר הז ראב הנהו ,טפשמ

 בתכש :(גיכו ביכ קרפב ןיבא אלש המ :רוכזא . ,הז .ונרכזש רחאו
 יכ = ,ביכ- קרפב :בתכ: ליז = אוה :יכ : רמואו .,בויא ןינע השמ וניבר
 ,וירבד םילשהו ;היה אל וא היה בויא םא םינומדקה ןיב שי תקלחמ
 ,רימת -אצמנה "ונינע ומכב ,היה אל ןיב היה ןיב רבד ףוס :רמאו
 ,'וכו םדא- ינבמ םינייעמה לכ וכובנ

 ,הזב קפקפל -ל'ז -םינורחאלו םינומדקל יואר ךיא* ,אילפמ :ינאו <
 יהיו :ורמא . ןיבו כו ץוע ץראב היה שיא .:ורמא-ןיב לרבה המ יכ
 ,אוהה רופסה - לכו י,'כו הנקלא ומשו םיפוצ= .םיתמרה .ןמ דחא שיא
 : יהיו" :ןכו : םיטפושה .טופש יטיב יהיו- + ןכו ,םתלוזו .לאומשמו ילעמ
 חנ: .דלויו = 'כו חג. תורלות הלא : הרותב בותכ ןכו ,שורושחא :ימיב
 רופסב רמאנ םאו ,הבתה השעמו לובמה: רבד לכו ,'נו םינב השלש

 .ישילשל ביכ קרפב םש (:
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 ,תונומאו תיעד םיאורה בלב חינחל ,לשמל הז בתכ םכחש ,ויערו .כויא
 אלו הדות אל ונל ןיא ,ןכ םאו ,םלכ ולאב רמול לביי ןכ
 ןמז ול ועדי אל ,לז  ונומדק תצק םאו םיבותכו ארקמ
 .הזל ונל המ ,םוקמו

 ומכ ,רימת אצמנ ,ם'רה רמאש ומכ ,בויא ןינעש רחא .דועו
 ,הנשו הנש לכב ,אקושב אכיא בויא המכ יכ | ,כ'ג ונחנא ונעריש
 תוחפ וא ,הז בויא ומכ בר הנקמו תונבו םינב רפסמ םהל שי םא
 ץראב יכ ,ונלצא ןכתי אל חמל  ,רופסה ינינע ראש ןכו ,רתי וא
 ,בותפש ומכ היה יכ ,ןימאמ ינא ןכל .הז בויאב ןינעה הז היה ץוע
 ,םיהלאה אוח שורושחא שרפל ,ונינפל םילוענ םישורפה ירעש ןיאו
 ,אוהה ערואמה לכ שרפנ ןכו .ןםשה אוה ןמהו ,שארב אוהש
 הרכההש תואובנב אבש המ קר ,ארקמה לכב רברב ונל הלילחו
 .ענמנ אוה ץיקהב ותויהש יפל ,האובנה הארמב היהש ושרפל ונאיבי
 ינבו : ביתכש ומכ ,םרא ינבמ היהש ,ץוע ץראב היה ,הז בויא ןכל
 ,םודאמו לארשי ץראמ בורק הזו ,(שכ 'י תישארב) 'גו לוחו ץוע םרא
 יד הכיא) וע ץראב תבשוי םודא תב יחמשו ישיש ' : בותכש. ומכ
 ינא ןכ .(1הצפמ רזגנ היהיש אל ,םטושפכ תומש הלאש ומכו (איכ
 | ,הזב רמוא

 דחאל ןוכנ חיה ,םידוהי ויה אל ויערו בטאש ייפעא םנמא
 ,ונמזב חיהש ומכ רופסה הז בותכל ,םינופדקה ונתד ימכח ירפופמ

 תומואה לכל הושו דבכנ רופס אוהש יפל ,שעמ ול םרוק וא
 םירוהיב דימת אצמנ -- ם'רה רמאש ומכ =- ,ונינע ומכז ,תותדהו
 וא םלכ ויערו בזיא ויה אל םא ,עדוי ימ ילואו ,תומואה רתיבו
 ךלמילא הלנש ופכ ,ץוע ץראל המ הבסל ולנש ,םידוהי םתצק
 תמאהו ,לבה לש תוריקחה הלאל וגל המ ,רבד ףוס- .באומ ץראל
 ומע רבד ךיא ןועטל ןיא ,ימרא היה בויא םאו ,תומאה לכל הוש
 םא ,לזאשל ץיא םנ ,עשרה םעלב םע רבד ןכ אלה הנה יב ,םשה
 ,שדקח ירפס ראש ךותב רפפה ללכנ ךיא ,םירוחי יח אל ויערו בוא
 הנוי רפס אצמנ םג ,תומואה לכל הוש הז יכ ,ךיתעדוה הנה יכ
 ,לובמה דוד רופפ הדותב גותכ ןכו .,תרחא חמוא לע רוופסה ולכש
 םובתכ םיערואמהו םיוופסה לכ ,רפדה ללכו ,הרומעו םודס רופפו
 תועד  ,םיאבה ליחנחל תומואה רתימו וניתמואמ םימדוקח םירפופה
 .הזב ידו .ויהש לע ויה תויתימא תונומאו

 .ישילשל ביכ 'פ ניומב ןכ (:
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 ןטשה םג אכיו ,יגו בציתהל םיהלאה ינב ואביו : ורמא םנמא
 רשא ,י"י לע בציתהל : ןטשה לע ןורחאה רופסב ופיסוה ןכז .םכותב
 ולע םישורפה ולאש :רמאו  ,םילודג םיקודקד הזב רמא לז םירה
 יכ ינא עדויו ,ל"ז ותלעמ רסחל יל הלילח .('האוכנ תומדכ ודיב
 ונעדוה רבכ םנמא ,ול םימודלו ול םייואר הלאה םילופלפהו םיקוידה
 םא . ,ןייעל יואר םיתמא םינינעהש י"פעא יכ  ,ונרופס רתיב ונתעד
 ונריהזה רבכו ,רפסה רכחמ ןווכ קוידה ותואל יכ ,םיחיכומ רפסה ינפ
 בתכש ומכ ,םרמוא ןויכ אל תונוכ ןיוכל ונממ ענמו ,הז לע ליז אוה
 םיהלאה ינב ואביו :ורמא ןיב לדבה ןיא ילצא ןכל ,הרומה שאהב
 ץראה לכו :ורמא ןיבו ,םכותב ןטשה םג אביו רחאו ,*"* לע בציתהל
 ינב ואביו : רחאו ,(ז'"נ אימ תישארב) ףסוי לא רובשל המירצמ ואב
 תאיב םש דחייש ומכו .,ה 3"מ םש) םיאבה ךותב רובשל לארשי
 ,ןודאה ףסוי ןיבו םניב הרקש המ ,רופסה רקע הז תויחל לארשי ינב
 ןיבו וניב הרקש המ רופס רקע הז תויהל ,ןטשה תאיב הזב דחיי ןכ
 םש) 'גו ןיאמ םהילא רמאיו :םש בותכש ומכו ,לודגה ןודאה םשה
 ונושל תונש םג '.'נו ןטשה לא י" רמאיו :הפ בותכ ןכ ,('ז קוספ
 ,קויד םוש הזב בשוח יניא ,ןטשב י"י לע בציתהל :הנורחאב ופיסוהב
 הזל יכ החונ יתער [יא לבא ,םמצע דצמ תמא םיוה יובד םאו
 | ,ורמא ,ןווכ

 ואמל ם"ונשה ולא ומכמ ירפס רתיב יתאבה הנהו
 ןכש לכ ,הארוה שודחל םניאש ודי ותלוזו םירה םגש ,םיפלאלו
 ינב ואביו : בותכש ןושארב יכ ,רואב תופסות קר ןאכב הז ןיאש
 ,םכותב + ורמאמ בייוחמ .'גו ןטשח םנ אכיו .י"י לע בציתהל םיהלאה
 היה אל ,ןכ וניא םא יכ ,י" לע םיבצנה ללכמ היה אוה םגש
 םיהלאה ינבש :רמואה רופסה הז ןיב ללבה ןיא ,תפאכו ,םכותב
 לודנה ךלמה אוהש ,י"* לע םיבצנ םידמוע ויה וילכעו + יכאלמ םהו
 תחת העבגב בשוי היהש : לואש לע ורטא ןיבו ,ואסכ לע בשויה
 בועה ץראב ןכ יכ | ,(ה ביכ איש) וילע םיבצנ יירבע לכו לשאה
 לע 5שש יי תא יתיאר :והיכימ רמא ןכו ויתרשמ םע ךלמה גהנמ
 ,(₪% ב'5 א"מ) ולאמשמו ונימימ וילע למוע םימשה אבצ לכו ואסכ
 ראובמ תמאב םאו .א'ב ןושלכ חרות הרבר : לז םרמא ךרד לע לכהו
 שיש ּומכ ,קחורו בוויקנ ולצא תוגוומ םשה ידבעל יכ
 םיקוחרחמ היהש רשפא ומודאה גאורש ומכו ,םרו ושב יכלמל

 .ישילשמ ביכ 'פב ןכ (י
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 ,םשה ינפל: ןמשה הז היהש ןוכנ ןכ :,לואש ינפל. לגעמב :םידמועה
 םיכאלמה לכו. ,לואש .לע דמועמ םיבצנה ללכמ- ויה .םישגָאה לכ:םאו
 המב האמ: הזב .םירה ביטה- ןכלו = ;םשה לע דמועמ םיבצנה :ללכמ
 .הב ךלהתמו ץראב: טושמ ורמא- אוהו- םשל ןטשה הנעמ לע ראבש
 .הזכ: הנוכהש  .,ל"ז םיהה רמא ,רומש -ושפנ תא ףא :: ורמא .םנמא
 ןוטלש ןטשל ןיאש רבדה אוהו ,תומה רחא ראשנה  ליכשמה  קלחה
 ,רופסה ןינעמ  ןיא יכ : ,הופסה :הזב .לפונ הז ךיא .הָמת .ינא - -.וילע
 ,אבה םלועהמ .בויא שפנ תיראש ריבאי אלש :,ןטשל םשה ריהזיש
 ילא הלפת :תתל והתיסתשמ ךל : רמשה :+ול רמא- ולאכ הז חיהו
 הז ןינעב הל םחי המו ,ושפנ דבאת- הז השעת םא יכ ;ידְגַנ ףרהלו
 ןטשלו תיחשמל תושר ןתנש :אוה םשה ןיִּנעש ןבש- לכ ,תופסה
 ,וייחב ונממ ומשי = ,ליכשמה .לבא - ,שפנה דיבאחלו -חידהלו- תיסהל
 ,ליכשמה ןמ ראשנב ,ינוצר ,וילע ןוטלש.ןטשל -ןיא -'תומה -ירחא..םאו
 בוטב -רוחבל ודיב ןידע םג ,יח בויא ,ןיידעו ;הז -םוקמב- הזול םעמ :המ
 ..תילָכתַּב -יולת -לכַהו עבו

 ,ינוצר.  ,הזב :רכזנה * ,ושפנ  ןיב :לדבה .ןיא- יתעד :יפל.ןכל |
 רעב .ןתי .שיאל ;רשא לכו. -:ורמא -ןיבו : ,רומש .ושפנ תא :: ּורמא
 לבא ,שפנה .תוואשהמ בויא רפס לכבו הזְּב רָבוד אל יכ -,ישפנ
 ,ןטשה ללכ רושאכ ןכל ,היחה ושפנ םע בויא ףונ הזב לכה
 ,םורע ךודש םע. -,ושפנ -.דעב רמאו ,תחא הלמב .שפנהו ףונה .תא
 ,ותנווכב םשה שיגרי . אל ןעמל-- ,ותלאשב השבהו. םצעה טרפ
 .ותיטהל לכוי  ןעמל - ותוהמ לולכיש ושפנ . לע יללכ .תוש ול ןתיו
 : טרפו  ,ךידיב .ונה -ללכב :ול רמאו ,ותעד ףוסל .רריש. ,םשה-.והנע
 תמהו + ול רמא .ולאכ ושפנ אצת אלש רמולכ. ;רומש ושפנ -תא -ךא
 ,יתנוכ ןיאו דוע ךיראא - המ + תומה ךאלמ אוה ןטש יכ- ,והתימת לא
 םינומדקה ישוופ :בה ןיבמ ינא ןיאש .ינורסח תוארהל.קר
 ןכו . ,היהש השעמ אוה  ,בויאמ- רופסה: ּףז יכ  ירבד ללכו - ,םימלשה
 יכאָלַמ ,ויכאלמ- םע .םשה רובד:םנמא ,ולצא .ויער .אובו ,ותשא .רובד
 םבציתה ןינעו ,דימת םיאצמנ םיהובג םינינע םה..,הלבח יכאלמו. םולש
 ועלבל וב ינתיסתּו :ּורמא ןכו ;םניבו .וניב. תובושתו תולאשו וינפל

 אוהו -,א"ב :ןושלכ הרות .הרבד :םרמא ןינע  לע-.לכה -הז .תלוזו ,םנח
 הונירפס -רתיב :גופה הז :ונראָב -רככו- ,ויתרשמ םע .ךלמ .ךרד

 םשל  :הלילחו : ,ןוע אל - לע .הנוכה ןיא- ,םנח .+ורמא םנמא
 ,יל- תתג ףסכ אלב ,רמולכ ,םתרכמנ םנח : ןינעכ םעמה לבא ,לועמ
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 ,ףסכ דחש ול רודיש ,םיבד וא ריחי ריבאהל ךלמה תסמה :ךרד יכ
 ('ט יג רתסא) 'גו לוקשא ףסכ רככ םיפלא תרשעו :ןמה רמאש ומכ
 ןושלכ. הרות הרבד לכהו ,םנה יעצפ הברהו : בויא דוע רמאי ןכו
 ,םדא ינב

 אל הלעמלו | ,ופוג תוכמ רחא ,ויתפשב :ופיסוה לע םנמא
 קדקדמ ינא .ןיאש  ומכ  ,ללכ הזב קדקדמ ינא ןיא ,ויתפשב ביתכ
 ,הזל ןיחיכומ ןיא (9) רפסה ינפ יכ  ,י" לע בציתהל : תפסות לע
 אב םימעפו .,הכוראב .אב םימעפ ,בתוכהו רבדמה תריחבמ לכהו
 הנושארב םג תמאבש ןכש לכ ,ונירפס ךתיב ונראבש ומכ ,הרצקב
 בתוכה רמאי .ךיא יכ ,הז אוה ומעט הנה ,ייתפשב םש בותכ ןיאש
 םשהו ,ונעדי ימ לכמ בלה בוקע הנהו ,ובלב אל לבא ויתפשב
 ,ויהש םישעמ םבתָכב ,םירפוסל ןיא ,ןכ םא ,בל רקוח אוה ודבל
 המ החוד ינא ןיאו ,םיאיכנ ויה כ'א אלא ,םדא ינבל עודיה קר
 ,יחרכה הז ןיאש ,רמוא לבא ,אטח ובלב לבא ,ליז וניתובר ורמאש
 : ןויגהה ימכח לצא הז עודיש ןכש לכ

 ,ישילשמ גיכ קרפ ל'ז םירה רמא .'גו בויא יער תשלש ועמשיו
 דע ,החגשהב תוקולח תועד עברא םה השלשה ויערו בויא תער יכ
 ,ונתרות תעד ,זפילא תעדו ,וטסירא תעד אוה ,בויא תעד היהש
 איבהו ,הריעשאה תעד רפוצ תעדו ,הלזתעמה תעד ררלב תעדו
 לכ ורפסב ןייועי  ,תוקולחה ולא ובייחי ,ולאמ שיא שיאמ םיקוספ
 קרפ | ןייועי ןכ םגו ,ןותמב לכה ןבויו ז" קופ םע ףרוציו ,נ"כ קרפ
 ,רוקחו ןוזאב ולכ ןבויו ישילשמ אינ

 רמוא ינא הלחת הנה ,תחאל תחא רמואש המ עמש התעו
 ,םיאיבנהו .הרותה רפסב בותכש ומכ ,ונתרות תערו ,וטסירא תעדש
 בשוח ינא ןיאו ,תחא תעד אוה ,םיקרפ 'גה ולאב ם"וה יראבש ומכו
 ,ונתד תנוכ םירה רואבש ומכ ,ונתד ללכמ הנפה תאזב אצוי וטסראש
 וירחא ןיאש ,תמאה אוהש ורפסב ןייועי ,םיקוספה וילע ודיעהש ומכ
 ,הנפה תאזב וטסירא סוחיי המל  ,ודובכמ אילפמ ינא לבא | ,םולכ
 יכ  ,ןכש לכ ,וירבדב הז אצומ ינא ןיאו  ,ונתד ללכמ אצוי אוהש
 ךשמנ הזב ונתד ןינעו ,ונתד ללכמ וטפירוא אצי ךיא
 .ילכשה שקהל

 ,ל'ז השעש | תוקולחה | כ'ג ןיבמ ינא ןיאש :רמוא ןכ ירחא
 םיערה השלשהש : (גיכ קרפ) רמאש והזו ,בויא יער תשלש תועדב
 ,שנעי ער השוע לכו ,בוט למגי ,בוט השוע לכש | ,ומיכסה הלאה
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 וילע ךפהי ותירחאב יכ עד ,החלצהב ירמ שיאו עשר הארתשכו
 דבוע חארתשכו ,תורצ וערזכו ותיככו וב ולוחיו ,אוה תומיו ,ןינעה
 הז ,ותכמ ץחמ םשה אפריש יתלבמ רשפא יא ,[הערב| חרצב םשה

 םימיכסמ .םתשלשו ,רפוצו רדלבו ,זפילא ירבדב לפכנ והאצמת ןינעה
 המ ןווכמה לבא ,[ולכ] ןינעה הזב ןווכמה הז ןיאו ,תעדה הז לע
 לודנה לוח אוהו ,ןינעה הזב ותעד תעידיו ,םהמ דחא לכ וב לדבנש
 ,םחכש םלשה רשינו ,םישנאבש םתב ,םהבש קזחהו ,םיבואכמבש
 ולצא עשרהו קידצה תוושה לע היאר ןינעח הזש ,וב בויא תעד היהו
 אוה תחא :וירבד .ללכב ורמא אוהו ,םדאה ןימב ןויזכ ךרד לע ,'תי
 זפילא [תעד] םעט םנמאו :בתכ דוע | .ליז ליכע 'גו יתרמא כ'ע
 אוהש הזו ,החגשהב תורמאנה תועדה ןמ תחא כ'ג אוה ,ערואמה הזב
 היה ,םיאמח ול ויה יכ  ,ןידב ולוח היה בויאב לחש המ לכש ,רמא
 אלה : בויאל ורמא אוהו [וב לחש המל] שנועה הז [םללגנ] יואר
 [ותוא] בשוח חתאש הזש : בויאל רמאל ליחתה כיחא .'גו הבר ךתער
 [ןיגע] וניא  ,םילועמה םיכרדב תכלל תולועפה רשוימ וילע ןעשנו
 אל וידכעב ןה :שנעת אלש רע םשה לצא םלש היהתש בייוחמ
 ,רמול ינוצר ,ךרדח הזב [תכלמ] זפילא [רס] אלו .'נו ויכאלמבו ןימאי
 םלכ וניתונורסחו ,טפשמב אוהש םדאה גישיש חמ לכש | ,ונימאה
 ונבייחתה ינפאו ,םתגשה ונממ םלעת ,שנועה םרובעב בייחתנ רשא
 .םרובעב שנעה

 לומגהו הרומתה תנומא אוה ,הלאשה תאזב רדלב תעד לבא
 ןיאו ,יקנ התא םא ,תומוצעה תורוקה ולאש : בויאל רמא אוהש הזו
 הבוטה ךל רמי ,לודג לומג ךל היהי םתבסב הנה .אמה ךל
 םלועב הילא גישת רשא הבוטה תוברל ,ךל בומ ולכ הזו ,תרומתבש
 ךילע ריעי התע יכ ,התא רשיו ךז םא :בויאל ורמא אוהו ,אבה
 תעדה הז םוסרפ תעדי רבכו ,'גו רעצמ ךתישאר היהו .'גו םלשו
 ,והונראב רבכו ,החגשהה ןינעב

 ךשמנ לכהש האורש ימ תעיז אוה ,יתמענה רפוצ תעד םנמאו
 השע המל רמאי אלו ,ללכ הבס ויתולועפל שקבי אלו ,דבל ןוצרל
 הרזג אלו ,רשויה ךוד שקוכי אל הז ינפמו ,הז השע אל המלו ,הז
 השעיש םיבייחמ ותתמאו ותומצעש ,םשה והשעיש המ לכב המכחה
 הנידמ רשא ,ותמכח תומולעת תעדל רצקת ונלכש דיו ,הצריש המ
 : בויאל ורמא אוהו ,תרחא הבסל אל חצריש המ השעיש ,הטפשממו
 תערה חיהיו ..'גו אצמת ידש תילכת דע םא .'נו רבד הולא ןתי ימ
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 תעד לע ךלוה זפילא תעהו ,וטסרא תעד לע ךלוה בויאל סחוימה
 ךלוה רפוצ תעדו ,הלזתעמה תעד לע ךלוה רדלב תעדו ,ונתרות
 ןעמל הזב יתבתכ םנמאו .ל'ז םירה ליכע 'גו אירעשאה תעד לע
 .יניע דגנל היהי

 ם'רה רכזש .המכסהה יכ [: הלחת הנה רמואש המ עמש התעו
 ,תוהתופ םה ,םהיניב אוהש רכזש לדבהה םע םיערה תשלש ומיכסהש
 אל הירעשאהו הזלתעמה ךרד םיכלוההש ורפסמ ראובמש ןכש לכו
 םהו ,ם'רה רכזש ,תוללוכ תובייחמ תומדקה יתש ,םינפ םושב ודוי
 הנוכתש ,ער שנעי ער השוע לכו ,בוט למגי בוט השוע לכ : ורמא
 למגי בוט השוע לכ ןיא : הלא ורמאי לכא ,הזה םלועב קפס ילב
 .ער למגי ער השוע לכ ןיאו ,בוט

 תעד אוה דדלב תעד יכ ,ל'ז איצוה ןיאמ ,ןיבמ ינא ןיא דוע | =
 םיקוספ טקל םירה הנהו ,היריעשאה תעד אוה רפוצ תעדו ,הלזתעמה
 הנהו ;ויניעב רשי רשא םהמ בזעי ,ויניעב רשי רשאכ דחא דחאמ
 המ םיבייחמ םניא ,םירה .רכזש םיקוספה ןתוא יכ ,הלחת ראבא
 שורפו .'גו ךילע ריעי התע יכ :ורמא רדלבמ איבה יכ הזו ,רמאש
 ןכש לכ ,הנעמה הזב ותעד ראובמ הנהו ,אבה םלוע ל הזש ,ליז
 התע יכ :ורמא הלחת הז ,הזה םלועב ותנוכ יכ ,וינמ רתיב
 ;ךתישאר : ומכ הזה םלועב ,ךתירחאו :ןכו ,הז ה ת עב ונינעש ,'גו
 רמאי ומצע הנעמה הזב רדלב הנה ,ךפהה לי ךפהה ןמ ,דועו
 אוה דבאיו + תרכי וימי יצחב יכ דע ,ז"הועב והועיגי תורצ ,עשרהמ
 דדלב הז לפכש ןכש לכ 'גו תשוב ושבלי ךיאנוש ;םילשיו ,וערזו
 םייסו 'גו ןילמל יצנק ןומישת הנא דע :וב ליחתמה ינשה והנעמב
 רדלב רכזש םיבוטה םידועייה לכ כ'א 'גו לוע תונכשמ הלא ךא :וב
 לדבה ןיאו ,תחא םיכפהב העידיה יכ ,הזה םלועב כ'ג םה ,םתה לא
 ,'גו אגשי ךתירחאו ,ךיקדצ תונ םלשו : רדלב רמאש המ ןיב ןושלב
 םולש יכ תעדיו ,סאמי אל ירש רסומ :םא זפילא ול דעייש המ םע
 < בושת םא :ינשה והנעמב ופילא ול רמא הושב הוש ןכו .'גו ךלהא
 ריתעת :ךירצב ידש. היחו :ךילהאמ הלוע קיחרת :הנבת ירש דע
 ,רלח םוקי .םירהצמו 'גו חכשת למע התא יכ .'גו יקנ יא טלמי ,וילא
 .כ"ג םירה הדוי ןכו ז"הו ע ב אוהש כ'ג ראובמ הז לכו ,םיבר ךינפ ולחי

 ,ם"רה רמאש רדלב ירבד ןיבו ,הלא ינש ירבד ןיב לדבה המו
 םלועה בוט אוה ,דאמ אגשי ךתירחאו ךקדצ תונ םלשו : ורמאש
 ,זפילא ירבדמ אבה םלועה בומ לע הרומ רתוי רבד שיה ,אבה
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 ויכרד :רואו  ,וינפ תאישנו ,וילע גנעתההו ,וירצב ידש תויה ,ינוצר
 שפנה .תוראשהב תודחוימ ומכ תולמ הלא לכו ,וטלמהו ותעושיו
 םולש שרפיו ,ז"הועל םשרפי ם'רהו ,רפוצ ירבד ןכו ,אבה םלועל
 .הז המלו ,אבה םלועל תירחאה תינשו ,הונה

 :ורמאמ ,הירעשאה תעד לע ךלוה רפוצש ,בייחש המ םנמאו
 תעד יפל הנה .'גו אצמת הולא רקחה ,המכח תומולעת ךל דיו
 אוה ,המכח תומולעת יכ ,ןוצר תומולעת :רמול יואר היה הירעשאה
 ,הושב הוש  ,רדלבו זפילא ירבד םנ הז הנה ,דועו ,הלזתעמה תעד
 ץמש ינזא חקתו ,בנוגי רבד ילאו :ןושארה והנעמב זפילא רמא
 ,םשה תמכח תומולעת תנבהמ רועיש ול ןיא ,ןטק קלח רמולכ ,והנמ
 ,ותמכח תודוס םהל הלגיש רמולכ ,'גו ןימאי אל וידבעב ןה םייסו
 דוסבה :רמאו ינשה והנעמב .זפילא הז .לפכ ןכו ,םדא ןבל יכ ףא
 :רפוצ רמאש הש ןיבו ,ןושלה הז ןיב לדבה המו .'גו עמשת הולא
 המו :רמאו ישילשה והנעמב הז רדלב שלשו ,אצמת הולא רקחה
 והילאו בויאש | ,ןכש לכ ,'נו חרי דע ןה :'גו לא םעי שונא קרצי
 ,םדאה יניעמ הבגשנ םשה תמכחש ,ינוצר ,הברה -ןימה הזמ ורמא
 ירבדמו דדלב ירבדמ ,ם'רה .רכזש םיקוספה ןיאש :,ונראב ןכ םא
 תעדכ רפוצו ,הלותעמה תעדכ רדלב היה יכ ,םיתמָאמ םניא ,רפוצ
 ,ופילא ירבדב דחא קוספ תריכז ם'רה בזע יכ ,האר ,םנמא ,הירעשאה
 .הרוי ,ןושארה והנעמב אוה רמאש המ ,הזו ,ם'רה רמאש- המ ךפה חיכוי
 ירשא : ורמא אוהו ,הל דדלב דחימ ם'רהש .הלזתעמה תעדמ אוהש
 המל ,הוש הז רשא] ,םאמת לא ידש רסומו הולא ונחיכוי שונא
 הזמ רשא ,('א 'נ ילשמ) 'גו סאמת לא ינב י"י רסומ : המלש רמאש
 רשא ,הבהא לש ןירוסיי ,ל'ז וניתובר תצק ואיצוה ,המלשמ רמאמה
 ,םיבואכמב חיכומ םתה תויה יכ :םירמואה ,הלזתעמה תעד והז
 םלועב םלש בוט ולמגל ,ותבוטל לכה גרהי וא ,םהב תומיש ףאו
 זפילא ם"רה רחי אל המלו ,הבח ךרד  תוערה ול השע םשהו ,אבה
 רדלב ירבד לכב ןיאו ,דרלבמ רתוי הלזתעמה תעדב קוספה הז רוכעב
 : וניתנוכ יפל הז לכ דוע שרפנ ונחנא לבא ,הזכ ראובמ רמאמ

 היהש קפפ ןיא בויא יכ :רמואו ונתעד רוכזא ,הז ונראבש רחאו
 ינא ןיא ,מ'רה הז ראבש ומכו .'גו רשיו םת שיא בותכה וראתש ומכ
 ,אוהילא רבד ,בויאמ זיע דעהו ,ויער תשלש יה ןכו ,הזב רבד שדחמ
 הרח בויאב :בותכו אוהילא ארקנ ןכלו ,י"י דבע לודג םכח היהש
 ול חלשש המב טפשמ השע אל םשהש : רמאיש ,רמולכ 'גו ופא
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 ול סחיש ,אוהילא דסיש םינעמ העבראב אצמת אל ןכלו ,הרצה ןמ
 םשה רגנכ םירבד וחיטה לע וחיכוה קר ,ויתורצ םדוק השעש ןוע
 יכ ,יעו תשלשב ופא הרח אוהילאש ,אצמת ןכו ,ויתורצ רחא
 ,רטולכ ,ויתורצ םדוק עשר היהש : ורמאש ,רמולכ ,בויא תא ועישרה
 יכ  ,בואל ןמאנ קחשב רעש ןכש לכ .םיהלא אריו רשיו םת ךפה
 תישע יכ תעדי אלה :רמול ,וחיכוהש אצמת אל ,בויאל םשה הנעמב
 ותרצ םרט בויא יכ ראובמ כ'א ,עדויה אוה ינאו רתסב ךכו ךכ ןוע
 ורעש אלו ,וחיכוי םהירבדו ,ויער תשלש ויה ןכו ,םת ותויה דימתה
 : ערמ רסו רשיו םת קר ,םדאל תומלש ויעו תשלשו בויא

 בויא ץמאתנ תמאב יכ ,הזו ,ךכ היה ויער םע ותקלחמ םנמא
 ,םירה רמאש ומכ ,זיהועב הלכמ אוה עשרו םת ,םשה יכ ,ויעגפ דצמ
 ינא ןיאו ,ןכ רבדה  ןיאשב תחא הדוגאל ויה ויער תשלש  ,םנמא
 תעד אוה ויער תשלש תעדו ,וטסירא תעד אוה ,בויא תעדש  ,רמיא
 | .הזב ידו ,וניתרות

 רפוצו ,השלש רדדלבו ,םינעמ השלש זפילא דסי תמאב הנהו
 היה אל בויא יכ ,תירחאב ומיכסה הלאה םיערה השלש הנהו ,םינש
 והנעמב הז חינה רפוצש קר ,ויתורצ אב םדוק ,ערמ רפו ,רשיו םת
 היהש ,ישילשה והנעמ דע ,הז חינה אל זפילא םנמאו ,ןושארה
 בויאש ,אצמת ןכלו ,ינשה והנעמ דע הז חינה אל רדלכו ,ןורחא
 יעגננ לע רמרמתה לבא  ,םינוציחה וינינקו וינב תומ לע רמרמתה אל
 לכוי אלש ,רבעש המ לע ןנואתיש הטוש היה אל אוה יכ ,ופונ
 שקבש דע ומצע רעצ לע רמרמתהש ,ןושארה והנעמב ןכלו ,ובישהל
 :זפילא והנע יג 'ד הנוי) הנויו ('ד ש"י א'ט) והילא השעש ומכ ,תומה
 ארי אוהש  ,ינוצר  ,ותקזח לע ודימעהו 'גו האלת ךילא רבד הסנה
 ,להבת המל ,רמולכ .'גו ךתלסכ ךתארי אלה : ורמא והזו ,םתו םיהלא
 ולאכ .'גו רוא למעל ןתי המל : תרמאש ומכ ,תומה םויה רחבתש דע
 שי הנה ,ער ןיחשב ךבואכמו ךפוג יעגנ רובעב ,ךמצע קונחל הצרת
 דועש  ,תווקלו (1לוסכְל ךל שי ןכל םיכרד םתו םשה תארי ךל
 אל ,ז"הועב תוחמש- עבוש דוע עבשתו ,ךתואירבל בושתו אפרת
 רחבתַש רחא ,םויה ךתעד והזש ,הזה םלועה ןמ ךתוקת הרבאש
 הנהו .'גו סעכ .גרהי ליואל יכ : ורמא והזו ,ךתימי ךסעכ םג ,תומה
 הזכ תומת אל יכ חוטבל לכות ,עומ רפ יקנו רשי התאש רחא

 .לובסל ליצ ילוא וא ,ךיתלסכ ;ושלמ (+
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 ןוא ישרוחל : הרקיש ומכ ,'גו דבא יקנ אוה ימ אנ רכז :יכ ,רעצה
 םירשיהו םייקנה לבא 'גו ודבאי הולא תמשנמ :םהש  ,למע יערוזו -

 לכ יכ .'גו ונחיכוי שונא ירשא : הנה םיעגנב ולחי םאו ,ודבאי אל
 בוט תומלש לומגל אל ,הבהא לש ןירוסיי םה ,ןירופיהו םיעגנה הלא
 כ'חא ראביש ומכ ,ז"ה ו ע ב בוט תומלש לומגל קר ,אבה םלועב
 טושב ןכו ,דיתעל השעי ןכ ,םעטהו 'גו ךליצי תורצ ששב : דועייב
 .'גו רבק ילא חלכב אבת ,ךלהא םולש יכ תעדיו .'גו אבחת ןושל
 .ופסה ףוסב בותככ זפילא ול דועייש ומכ היה ןכו

 שונא ירשא :זפילא ול רמאש בויא לע ואבש ןירופייה םנמא
 ,ןוע קבא םוש ודיב ןיאש םא  ,אוה . ,ילשמב המלש רמא ןכו ,'גו
 יפל ,אטהי אלו דיתעל דימת וינפ לע יי תארי היהת רובעבל קר
 ז"עו ,הגשיו ,המ תעב חכשי ילואו ,םימעפל יחכב לכש םראהש
 יכ = ,(ב"י ד"צ םילהת) 'גו ה* ונרטית רשא רבגה ירשא : דוד רמא
 סוי םוי רהזנו רכזנ דמעיו ,וישעמב שפשפיש םדאה ןיאיבמ ןירוסייה
 המ םיקרממ ןירופיה ,רבעש ןוע לש המ קבא וב שי ילואו ,אטחמ
 היהא ינא :המלש לע םשה רמא ןכלו ,דיתעל וריהזה םע ,רבעש
 םעטו ,(ד"י 'ח ב'ש) 'גו ותועהב רשא ןבל יל היהי אוהו ,באל ול
 ,םינבל תובאה וב וכיש טבשה איב יעגנו םישנא טבש
 םהש םהינבל תובאה םדא ינב ושעיש םיעננה ןכו
 זפילא תעד הז תמאבו ,תותיממ אל תורובחו תואכה
 הזל םיעגנה ולא ורקי יכ ןוכנ ,רשיו םת לכלש ,ויער ינשו
 הלועה והז .חמש היהי ותירחאבו ,םינפ לכ לע *פְרָי לבא ,תילכתה
 .זפילאמ ןושארה הנעממ

 ,דחא רפוצו ,דחא דדלבו .םינעמ השלש בויא רבד וירחאו
 ןכ השע אלש המ ,םשה דגנכ םירבד וחיטה בויאמ .זפילא עמשו
 ,הלכמ אוה עשרו םת :םשה לע ורמא  ,ינוצר ,ןושארה והנעמב
 ,ועגנב לוע ול השיע םשה יכו  ,ועגנ ינפל ןוע וב ןיאש | ,ורמאו
 חכוה ,'גו חור תעד הנעי םכחה :רמאיו ינמיתה זפילא ןעיו :ןכל
 זפילא יכ ,הנעמה הזמ הלועהו ,'גו הארי רפת התא ףא ,'גו רבדב
 םויה  ויתונוע לע וחיכומ היה לבא ,ועגנ םרמ ןוע ול םחי אל
 ,זפילא רסומ ערופ היה  ,בויא ,ינוצר ,אוהו ,וירבד תחטהב
 יכו ויכרד םתו ,םשה ותאריב דימתיש : ןושארה והנעמב ול רמאש
 יכ ,ךפה התע השוע אוהו .ותרבד םישי םיהלא לאו ,לא לֶא שורדי
 ייארכ ,םשה ינפל הבושתו הלפתו החיש ערוגו ,םשה תארי רפמ אוה
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 הלועהה הז | ,וילחב היקזח השעש ומכ  ,ןירוסיו בואכמב חיכומ לכל
 : זפילאמ ינשה הנעממ

 ,םירבד תחטהב דוע קיזחהו ,םינעמ השלש בויא רבד וירחאו
 ,ותלחתמש ,רפוצ רֶחא ךשמנו ,זפילא סעכ זא ,ערה ובל תולגתהבו
 זפילא ןעיו :ןכל ,ערמ רסו םיהלא ארי .םלועמ היה אלשב -ותוא ןד
 םישעמ ול סחיו ,הבר ךתער אלה יגו רכג ןוכסי .לאלה :רמאיו ינמתה
 רפכי םשהו הבושת השעיש וחיכוהל בשו ,ועננ םרמ השע םיער
 הז ,ןושארה והנעמב ול דעייש .ומכ ,תוחמש עבוש דוע עבשיו ,ול
 ןיאו ,םינעמ השלש חינה  אוהו ,זפילאמ ישילשה הנעממ הלועה
 תעד היה  ,םינעמה תשלשב לבא ,רחאח ןמ הלועכ ,רחאה ןמ הלועה
 ינש םע םיכסמה ,הלעמל ונכתכש המ ,ינוצר ,תחא ללוכה זפילא
 םתנומאב קר ,הזמ הז םיערה תשלש וקלחנ אלו ,הנומאה ללכב ויער
 לכש םג ,אל וא ,םת היה ועגנ םרט םא : ,ינוצר ,ודבל בויא ןינעב
 ויה ךיא ונראב רבכו ,םיוואב ומצעמ ףיסוהו תוצילמ הגש דחא
 .זפילא ירבדמ הלועה והזו ,םייואר זפילא הנעמ תשלש

 היה רשאכ יכ ,ודסה ז'ע ואב (!רדלב הנעמ תשלש ,םנמא
 ושאיתהו ,ויעננב םשה טפשמ לע ומערתה ,בויאמ ינשה הנעממ אצויה
 תועי לאה .'גו הלא ללמת ןא דע :ררדלב והנע ,וייחב הלואנה ןמ
 ,בויאמ ןושארה והנעמב יכ ,ןיידע זפילא ול רמא אל הזו .'גו טפשמ
 לאה :ול רמאו ,הז דדלב שדח ןכל ,םשה דגנכ םיובד חיטה אל
 אוהש רחא לבא ,םישודח וירבד לכ ויה אל לבא .'גו טפשמ תועי
 תריכז .אוה לופכיש חרכה היה ,תחא תעד ,יללכה תעדב זפילא םע
 :רמוא היהשב וחיכוהש בויאל שדח רדלב ןכל ,יללכה תעדה ותוא
 הדוהו ,הז ינפל םת ותויה םע ,ומצעב ויעננב וטפשמ תוע םשהש
 יכ ,םשה לצא ,ןידה תווע הז ןיא ,הז לכ םע לבא ,םת היהש ול
 תומי םת יתלבהש המב קר ,וניא ,םת וניאש ןיכו ,םתה ןיב לדבהה
 ,לא לא רחשיו ,ותמתב קיזחיש קר ,ויעגנב תומי אל םתהו ,ויעגנב
 וחיטה םרמ זפילא ודמל ןכו ,היקזח השעש ומכ ,ןנחתי ידש לאו
 יכ שדחו ,ובל לכ הלגו םירבד בויא דוע חיטה רשאכו ,םירבד
 דוע סעכ ,םיהלאמ ושפנ קדצל גילפהו ,הלכמ אוה עשרו םת :םשה
 הנא דע :רמאיו יחושה רדלב ןעיו :ןכל ;נשה הנעמב ררלב
 ופאב ושפנ ףרוט .'גו המהבכ ונבשחנ עודמ .ןילמל יצנק ןומישת

 .היכ .ח"י .יח השרפ (:
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 שורפב בויאל דדלב רומא אל הנהו ,'גו ךעדי םיעשר רוא םנ .'גו
 הנעמב גילפה יכ ,זמרב הז ול רמא לבא ,ועגנ םדוק םת היה אלש
 רשאכו ,'גו לוע תונכשמ הלא ךא :םייסו ,םת יתלבה יעננ רופסב הז
 רדלב והנע ,םילפכ לפכ םיהלאמ ושפנ קדצו םירבד בויא דוע חיטה
 םדא ןנו המר שונא יכ :ןויזב ךרד תורצק תולמב ישילשה והנעמ
 הז :הברה םאו טעמ םא ,ללכ םשהמ רבדל ול יואר ןיאו ,העלות
 : רדלב ירבדמ .הלועה

 אצויה היה רשאכ יכ :רדסה זיע ואב ,('רפוצ הנעמ ינש םנמא
 עמשו ,םיהלאמ ושפנ וקדצו ,הלכמ עשרו םת םשהש ,בויא ירבדמ
 :רמאיו יתמענה רפוצ ןעיו :ןכל ,דדלבו ,זפילא רסוממ חכונ אלש
 םלואו ,יחקל ךז רמאתו ,ושירחי םיתמ ךידב ,'גו הנעי אל וירבד ברה
 אלש רתסב תונוע תישעש המ ךל דגיו ,רמולכ ,רבד הולא ןתי ימ
 | רקחה ,ןכלו ,'גו ךחקל ךז יכ :ונל רמול לכות ןכל ,ונחנא עדנ
 אוח יכ :ןכלו ,תורתסנהו תונופצה רקוח ודבל אוה יכ ,אצמת הולא
 .'גו אןש יתמ ערי

 לכ ךילא האב ןכ לע ,םת תייה אלש רובעב יכ ,הזמ הלועהו
 וצעיו ושעש ומכ ,םשל ןנחתהלו ללפתהל ורישייה לבא ,תאזה הרצה
 ,והקיחרה ךדיב ןוא םא :ול רמול רפוצ ףיסוה םנמא ,דדלבו זפילא
 ,ויעננ םרטש ול רמול אוה ףיסוהש יפל ,הלוע ךלהאב ןכשת לאו
 בויא לפכש םיבר םניעמ רחא ,הז רפוצ םנמאו ,רשיו םת היה אל
 ,ישפנ ןויגת הנא דע :(*וב לחומה הנעמה טרפב ,םירבד תחטהב
 ,ויתונויזבו וירעצו ויעגנמ םיברו ,םיבר םיטרפ רופסב ,וב .בויא גילפהש
 'גו בוקקמ םיעשר | תנגר יכ .'גו דע ינמ תעדי תאזה :רפוצ והנע
 ןכו ,ךיתוער לע אלפת המל :ול רמא ולאכ .'גו דבאי חצנל וללנכ
 רופסב ,הז והנעמ לכב דאמ ךיראהו ,ךל םימודה לכלו ךל ןידה אוה
 ,בויא לע ולח תורצה יטרפ לככ ,םת יתלב לכל ולוחי ,תורצ יטרפ
 ,הזב ורישייה אל םג ,רחא רבד הנעמה הזב ללכ אלו ,וביצעה ןעמל
 :רפוצ ירבדמ הלועה הז :וילע סעוב היה יכ

 .תשלש לכמ הנעמ הנעממ הלועה רוצקב וגרכז הנה .רבד ףוס
 ,רוציקה הז ונל יד ,הזה םוקמב לבא ,הזב ךיראנ דועו ,םיערה
 והנעמב רחא לכ שדח המו ,וובחמ דחא לכ שדח המ ונעדוהו

 .כמ  ,אי תשרפ (י

 .ש"ו השרפ (:
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 יכ :םיערה תשלשל ללוכה יכ ונעדוהו ,םדקומה והנעמ לע ,רחואמה
 קזחח דצמ םא ,םת יתלבלו םתל תווש םניא הזה םלועה תורצ
 ונעדוהו ,תילכתה דצמ םא  ,וריצקו ןמזה ךרוא רצמ םא ,השלוחו
 לכמ תווש םהש ןכתי הזה םלועה תורצש ,ועגנ רחא ,בויא תעדש

 רמא ןכלו | ,ויניעב קידצ ותויה ,הזל והאיבהו ,םת יתבלו םתל  ,דצ
 שמחו ,שלשו ,הנש קר ,טפשמה הזב לוע השוע םשהש ,הזל ףרוצמ
 תוצילמ יונשו ,םישולח םיתפומו תויאר תופסות םע תוחנהה ולאכ
 ,תחא הדגא ויער תשלש תויהלו ,חוכיוה עבטב תואנ לכהו ,םיסעכו
 תשלש ותבשיו ,דחי םתשלש לע רמאנ ןכל ,ויתיחנה יתש ךפה
 ,תחאה תאז הבפל םת שלש יכ .'גו בויא תא תונעמ םישנאה
 יללכה תעדב טשפ תחא תעדב םתשלש ויהש ומכ ,ונממ ותבש
 תחא תעדב ויה .םיובדה ףוסב התע םג המו .הלעמל ונוכוש
 ,ינוצר ,וילע םתבשחמב םג ,ללכה תעדב דחי םתשלש
 :ויעננ םרט םת היה אל אוהש

 יתש סה ,ופוצו דרלב תעדש ,ם'וה רמאש ומכ היה ולאו
 ונממ םיער ינשה ולא ותבש עורמ ,היועשאהו ,הלזתעמה ,תועד
 ,רומג קידצ לכ לע יכ  ,םיחינמ םה הנהו ?ויניעב קידצ ותויהל
 זפילא תבש יכ | ,רמול יואר היה לבא ,םיעגפו םיעננ ולוחיש ןוכנ
 :ונממ תבש דדלכו ,יניעב קידצ אה יכ ןעי :בואמ
 ,הזלתעטה תועד רחא ךשמהל ,ודעב בויא ענכנ אל יכ
 רחא ךשמהל ,ודעב בויא ענכנ אל יכ ,ונממ תבש  ופוצו
 ויה םיערה תשלש יכ .,וילצא תמאתנ כא ,הירעש אה תעד
 ,יניעב קידצ אוה יכ : תחא הנסל ונממ ותבשו ,תחא תעדב
 ,רמול והאיבה והזו ,ערמ רסו םיהלא ארי רשיו םת  רמולכ
 בויא הדוה ולאו ,ונואבש ומכ ,הלכמ אוה עשרו םת םשהש
 תקולחמ ןינע והז ,ויער םע ותקלחמ הלטב ,ויעגפ אבב קירצ וניאש
 :ויערו .בויא

 : ביתכ וילע ,םשה ינפל ךררה הנפמה היהש ,אוהילא םנמא
 הזו ,םיהלאמ ושפנ -וקדצ לע ופא הרח בויאב .'ונו ,אוהילא ףא רחיו
 א ל םלועמו .אוהילא ירבדב שלושמו יונש בותכ אצמת ןכו ,תמא
 לבא ,ויענפ םוט רשויו םת ךפה ,ןוע כויאל אוהילא םחי
 הדגאל םתשלש ויהש ומכ רחא םעכ ויער תשלש לע ופא הוח
 + הנעמ ואצמ אל רשאלע ופא הרח ויער תשלשבו :ורמא הזו תחא תעדב
 בויאש ,וחינה רשא לא םהילע סעכ יכ ,הנהו .בויא תא ועישריו
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 :ורמא םנמא ,תמאה ןכ ןיאש המ )היעגפ םוט עשר היה
 ולשמ תאש בויא ףפויו :רחא ,ושורפ ,הנעמ ואצמ אל רשא לע
 ןיאמ המכחהו :ורמא אוהו ,לודג רבד שדח ושארב רשא  ,סִיָמפּפ
 םדאה תמכח לכו ,הניבו המכהב םדא םושל אבמ ןיא יכו .'גו אבת
 ףסויוב ךיראהו ,בויא תגשה אוהש ,ערמ רוסו י" תארי אוה ותניבו
 המכחה תאז תחת םהש ,רפסמ ןיא םיטרפ רופסב ,ינשה בויא
 תמאו הניבהו המכחה תאז תילכתל עיגה אוהש תמאל ,זיכו ,הניבהו
 ,הנעמ ויער ואצמ אל ,בויאמ םינעמה ולא ינש ירחא .הנהו ,היה ןכ
 ןמ תילכתל תאב ,בויא תמא :ול רמול קר ,הזל הנעמ ןיא יכ
 אלו תעגה אל םנמא ,ערמ רופו ,"י תארי הנוכמה ,הניבהו המכחה
 םוק ,ינוצו ,בומ השעו : אוהו ,הניבו המכחמ דחאה ןימה תגשה
 םש שיש :תמאה ךרד לע עריל ,ינוצר ,תוישארה םהש ,בלה תוצמ
 ,הזל םיכשמנה םינינעה רתיו ,ףוג וניאשו ,דחא אוהשו ןושאר יוצמ
 הנהו ,וניתוצמ תישאר םהו ,השודקה וניתרותב םהילע וניוצ רשא
 ,תוצמ ג'יות לכ םייקיש דע ,רומג קידצ םדאה ןיאש קפס ןיא
 לכ ,תלכשמה שפנב םלש בויא היה אל ןכל ,דב ל ם תצק אל
 תילכתהו ,םדאה שפנ תומלש תילכת אוהש ,תיאובנה שפנב ןכש
 ,רשיו םת שיא היה אוה יכ ,העירשמ תומלש אוה ,םדאל ןורחאה
 לכו תואיבנב בא ,המכחב בא ,הרותב בא ,ערמ רסו םיהלאה ארי
 ,הזמ הז םיפלחתמו ,ונממ הטמל ויה ,וארבנש םיאיכנהו םימכחה
 ישילש קלחמ ,א'נו ,גיכו ,ז"" קרפ חז לכ לע ןייועיו ,רתיוד תוחפב
 תשלש ויה אל ולא .ןכלו .םולכ וירחא ןיאש תמאה אוה יכ ' ,הרוממ
 רשאכ (?) ,ותנוע .דוע ןיאו ,רשיו םת תלעמ ,ינוצר ,ותלעמכ םיערה

 םהו  ,ונורסהל הושה םנורסח לע םב אוהילא ףא הרח ןכל ,יתרמא
 :ןכל ,םתלומ םיחכונ תויה ל םייואר והו ,םיחיכומ ויה
 :רחא ,רבד והונע אלש ,רמולכ ,'נו יפב הנעמ ןיא יכ אוהילא אריו
 :'גו יתלחוהו ,דוע ונע אל וקתש :רמאיש ומכ (''גו בויא ףסויו
 | :אוהילא ןעיו

 אוהו ,רקעה לכ אוה ,אוהילאמ ןושארה הנעמה הזמ הלועה
 תרמא ךא :ורמא והזו ,םיהלאמ ושפנ וקדצ לע בויא חיכוהל הלחת
 ממ קידצ םשה יכ עד :םעטהו ,'גו תקדצ אל תאז ןה ,'גו ינזאב
 ,וילע איבהש םיעגנהב ונממ קירצ םשה ךיא ,ול הארה ,הזל ךשמנו

 .טיכ השרפ ,ינשה (1
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 רקעהש ,םִיִּמַפִפ ולשמ תאש בויא ףסויול :הנעמ אצמ ,הזל ךשמנו
 ירבד לכ יכ תובר וילא עודמ + ורמא והזו  ,'כו םדאל רמאיו : אוה
 לַא .רבדי דבל תחא ,רמול הצר ,'גו לא רבדי תחאב יכ ,הנעי אל
 רבד אלו 'גו םולחב :ורמאכ האובנה תגרדמ אוהו ,םדא ןב םע
 רמא ולאכ הזו ,דוחיה היערשמ ןימ רכז אל ןכלו ,הווהב קר אוהילא
 הצקתת ןכל ,םדאה ןימ תומלש תילכת אוהש ,איבנ ךניא :בויאל
 תילכתב תייה ולאו ,ךתונזגר ןמ ךדיב הלעי אלו  ,ךפוג עגנ לע
 ךרד לע ,היעשיו ,עשילאו והילאכ ,םשה ינפל יוצרו ,םדאה תומלש
 יכ | ,ךאפור היהי י"  ,ואָּב ולאו ,םיעגנה ולאמ ךליצה םשה ,לשמ
 וילע שי םא .'גו ושפנ תחשל ברקתו ,תומ ירעש דע םיעינמל ףא
 םדאל הרקי הזו ,תחש תדרמ והדפי הנה ,םשה ינפל ץילמ ךאלמ
 לכ ףוס ,תירחאב םאו ,םימעפ הברה ,רמולכ ,שלשו םימעפ םלשה
 םא .היעשי רי לע היקזחל םשה השעש המ הארת אלה ,תומל םדא
 םיהלאמ ושפנ וקדצב ,ותועט בויאל. אוהילא הארה הנעמה הזב ,ןכ
 ,ולשמ תאש בויא ףפסויו :לע הנעמ אצמו ,וילע ולח רשא ויעגנ לע
 ,ינוצר ,בויא תא אוהילא עישרה אלו ,םיערה תשלש ושע אלש המ
 רסו םיהלא-ארי ,רשיו םת.יתלב ,ויעגנ םרט היהש ומישאה אלש
 | :ויער הז ושעש ומכ ,ערמ

 םירבד קוזיחו לפכ ,('והילאמ ישילשהו ינשה הנעמה םנמא
 הנעמהו :םשה תקרצ תואיהו ,םיהלאמ ושפנ וקדצ לע :בויא חיכוהל
 'גו בויא ףסול : הנעמ תאיצמ לע םירבד קוזחו לפכ | ,(?יעיברה
 ןכש לכ |: ,ול ןיאש המ תלכשמה שפנה תומלש רופסמ (%ןושארה
 : וירחא הנהו .םשה ינפל ךרדה אוהילא הנפ רשאכו ,האובנ קלח
 המו ,המכחמ רפח אוה ךיא ,םשה ועידוהו (+/'גו בויא תא י" ןעיו
 המ ךפה  ,ויתונורטח בויא ריכה רשאכו ,האובנמ קוחר המכו המכ אוה
 רתיכ וא ,וניבר השמכ םדאה תומלש תילכתב ותויה ,ושפנב המדש
 רמאו .(*כו יתולק ןה :אוה רמא ,םשפנב ויער ימָד ןכו ,םיאיבנה
 (%ינו ךיתאר יניע התעו 'גו עדא אל ינממ תאלפנ :דוע

 .הר דיל השרפ 0
 .ויל השרפ (:
 .זיכ השרפ (?
 .חיל השרפ (*
 '.יד ימ השרפ (5
 יה ינ ביס השר |
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 ,ךיער ינשבו ךב יפא הרח 'גו יי רמאיו 'גו י" רבד רחא יהיו
 ,לודגה אוהש זפילאל רבד םשה יכ ,ושוריפ ,'גו םתרבד אל יכ
 םעטהו ,בויא ידבעכ םשה לא הנוכנ ורבד .אל ויערו אוהש :ול רמאו
 ,('בויאמ ןורחאה רובד לע ,םירה שורפש ומכ יתעד יפל וניא ,הזב .

 רחא ,הנוכנ בויא רבד םא ,שי הנלפה המ יכ ,ול םשה עדותה דחא
 ּ ?ויתודוס םשה ול עידוהש

 עדותה אל 'תי אוהו ,ויערל םשה הז רמאיש םעט המ ,דועו
 עשפ המו ?הלבנ םשה םהל השעי עודמו ,ול עדותהש ומכ ,םהל
 ריגהש המ םהל דיגה אלו םהמ םילעה םשה םא ,ויעו תשלש
 ןכלו ,ראובמ הז לכו ,ךדונו ונילא עדותת :ןועטל שי םהלו ?בויאל
 חרכה ןיאו ,ויער םע  ותקלחמב בויא ירבד בור לע ילצא הז שוריפ
 לכש ,בויא ידבעכ הנוכנ ילא םתרבד אל יכ :ורמאמ ,ינוצר ,הזמ
 ושפנ וקדצ ,ןוכנ היה אל תמאב יכ ,טלמכ ןיא ,םינוכנ ויה בוי א ירבד
 ,םשה ןוצו יפכ םימעפל רשפאשב ,אוה קזסש המ םנמא ,םיהלאמ
 היה *,בויא | ,ינוצר ,אוה יכו ,םב תומיו םיעגנו םיעגפ םתל ורקי יכ
 ןיקולחש ויריבחו ,הנוכנ בויא רבד הז לכב ,'גו רשיו םת ,ינוצר ,קידצ
 :ויערל םשה רמא ,םירבדה ינש ולא לעו ,הזב תמאה ןמ ועת וילע
 | .בויא ידבעכ הנוכנ ילא םתרבד אל יכ

 ונוצ ,םימלשה םיאיבנה ןודא ונכר השמ יכ ,רבד לש וללכו
 .תחא ,םלכ םייקמה אוה רומגה קידצהו ,תוצמ ג"ירת םייקל וניתרותב
 ,ה"ערשמ תומלש אוה ,םדאה .ןימ תומלש תילכתו ,הרדענ אל הנהמ
 םשה תרזג יפכ ,והורקי םימעפל רשפא םכחו איבנו םת לב ןכלו
 םיהלאל טפשמהו ,םב תומיש רשפאו ,םיעגנו םיעגפ ,ויטפשמו וילע
 ותלוז לע םכחה ןורתי ןכו ,ותלוז לע םתה ןורתי יפכו ,ונל אל ,אוה
 ,רתיו תוחפב םא ,םהיניב ףולחה היהו .ותלוז לע איבנה ןורתי ןכו
 היערשמ תגרדמל עיגיש דע ,םיפולחה יניממ הז ותלוזו ,טעמו ברב םא
 ,ולהאב ברקי אל עגנ יכ ,םדאה ןימ תומלש תילכת ,םיאיבנה ןודא
 ןכו השלשה וניתובאב םיעגפו םיבואכמ ולח ןכלו
 ('היעשי גוהנו ,הימרי עבטוהו הכוהו ,עשילאו והילאב
 םיטושב רסיו חיכוהו אבנתה ונבו השמו ('היוכזו

 .בימו יט השרפב (י
 .קלח קרפב ליזכח תעד י'פע (?
 .עיב יב ,ריכ ביהבד =
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 6) ונמע (ףושו דימשהו גרוהו עיבמהו םיבוקענו

 וומשל םשה ול הוצ "כאלמ לכו ,ךלמו לשמו ,םתלוזו
 | :וכרד לכב

 הזמ םיקוספ תצק שרפל בושנ ,רנעש המ לכ ונואבש רחאו
 ונישעש הממ רתוי ,הנעמ הנעמב רואב ביחרנו ,םירומחה ,ינוצר ,רפסה
 .רוצקב הנעמו הנעמ לכ תנוכ עידונו ,רבעש המב

 :בויא רמא אל 'גו םזי דכאי :רמאיו בויא ןעיו (.'ג .'3)
 ץראמ היה .יכ ,ורכז םדק רבכ יכ ,ותלוזו ינמיתה רמאש ומכ ,יצועה
 .ויערב הז רכזנ אלו ,ץוע

 ןיחשב | וגנומתה בויא האר רשאכ יכ ,הנעמה הז תנוכ םנמא
 לכב ללכ רמרמתה אלו ,ותדיל םוי ללק ,ודקדק דעו ולגר ףכמ ער
 יעגנ לע ךא ,ליכשמל יואר ןכ יכ  ,וינינקו וינב דקפה לע ,ורפס
 הז היהו ,אוהה םויה דבאנ היהו ,ןתי ימ :סעכ ךרד רמאו ,ופונ
 יכ ,ריש תצילמ ךרד הזו ,םלועמ .יתרצונ אלו ןתי ימ :רמא ולאכ
 (דיי 'כ) ,/גו םויה רורא :היטרי רמא ןכו ,רבעש המ בישהל לכוי ימ
 אוהו ,ותויה רשפא ,דיתע רבד בויא הוָאְתִהו שקב ןכ ירחא ,םנמא
 והילא השע ןכו יגו רוא למעל ןתי המל :ורמא והזו ,תומה והעיניש
 ודקש רעשי יכ  ,לודג םכח ותויהב ףאו ,םדא לכ ךרד הזו ,הנויו
 הנעממ הלועה לכ והז ,ותומ םוי דע ורופ ליחוי אל יכו ,השק רעצב
 0 .בויאמ הז

 .'גו ךילא רבד הפנה ,רמאיו ינמיתה זפילא ןעיו (?3 .'ל) ,ד
 יפל ,ו'לחב ורעצ לע רמרמתמ היה בויא יכ זפילא עמש רשאכ
 ,האלת ךילא רבד הסנה :זפילא והנע ,ותאופר םלועל הוקמ וניאש
 איהו ,ער .רבד ,םעטהו ,האול התא ךילא רבד הסנ יכ םאה ,םעטה
 ,('הלאב תכלל הסנ אל יכ ,םעטכ ,ליגרה ,הסנ םעטו ,ערה עגנה
 ,ילח ךליגרה יכ התעו ,םיילח םלועמ ךוליגרה אל הנה ,הז שוריפו
 ןילמב רוצעל לכוי ימ ןכל ,תומה שקבתש רע רמרמתתו האלת ףכת
 יגו ךתארי אלה ,'גו םיבר תרסי הנה :ינא ךנעא ןכלו ,ךנעי אלש
 התא ןיאש יפל ,םייחמ תומ רחבתש דע הז לע להבת המל ,םעטהו
 ךתארי . ןכל ,ךוד םתו םשה תארי ךל שי הנהו ,ךתאופרל הוקמ
 ,תווקל ךל שיש ,ומולכ" ,ךכרד םת אוה ךתוקת ןכו ,ךתלסכ אוה

 .בהזה לנע תפירש ,ותנוכ ילוא (
 .תועטב בכרוהו :שיל זי איש ,הסנ אל יכ תכלל לאוו (
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 יקנ יתיאר אל םלועמ יכ ,תוחמש עבוש דוע עבשתו ,אפרת יכ
 םיעגנב ודבאי םהש ,םיעוה ןכ ושעיש ומכ ,םיעגנב תמו דבאש
 ה גה 'גו היראה תגאשכ בר חכו ןוממ םהל היה הז םרט םאו ,םיבר
 .'וגו ,דבוא שילכ תירחאב םה

 רבד ילאש דע ,םדא לכמו ינממ תומלענ םשה תולעפ םאו
 םערתתש התא 'םנמא ,ויתולועפ דוס טעמ ןיבאש ,רמולכ 'גו .כְנ
 :ךייחב רומעת יכ התעו ,ךארבה תישאר ,ינוצר ,ךכ םשה .ישעמ לע
 לע ןכלו  ,וצפחכ היסיו ,וצפחכ תימי אוה ,'גו קדצי .הולאמ שונאה
 ,יח התא ךחרכ

 לע ,ךתונעל לכויש שיא שיה .ךנוע .שיה אנ ארק () ,ה
 ךדיב הלעי אל ןכל ,דבל םימש ידיב הז יכ ,תומה שקבתש המ
 אלו 'גו סעכ גרהי ליואל יכ (2) ,ךתימי אוהו ,ךתונזנר קר ךינינעמ
 תמאב יכ ,תחנב ןירוסיה לובפת םא ,ךל אבל הדיתעה הבוטב הארת
 דבאיו ,םיער ןירופיב תומי ףוסבלו 'גו שירשמ ליוא יתיאר ינא (נ)
 למע ודילוי הערה םתבשחמב םה רשא ,ןומהה בור והזו ,וערזו אוה
 ,ינוצר ,שאה עבט הז יכ ,ףפועתהל!והיכניש ףשר ינב (ז) םהו ,ןואו
 םלועה יניינקמ תימארו תולודג ושקבי יכ ,םעטהו ,הלעמל התעונתש
 ,יתואירב תעב | ,יל םימודהו ינא (ק) לבא ,הער םתירחא ןכלו ,הזה
 תא שרד אל וילחב םג :ורמאכ 'גו לא לא שורדא ,יתולחב יכ ףא
 ,היקזח השעש ומכ ,ול ללפתא ,םעטהו ("(ביי ו'ט ב"יהבד) ,'גו י"
 "עישומ םשה יכ ,הצרת םא ךל הרקי ןכו ,ינאפרי ןכל ,('ב 'כ .בימ)
 התלעו :ךתוקת הלעמל רמאש ומכ ,'גו הוקת לדל יהתו (זט) ןויבאה
 ינב ,םעטהו ,ודבאי הולא תמשנמ :הלעמל רמאש ומכ ,היפ ץפקת
 יכ םיעגנ  ךועיגה יכ ,ףצקתת לא :בויא ןכל ,ודבאיו ופפאי התלוע
 ךביאכי םא םשה יכ ,ןב תא באכ ,'גו הולא ונחיכוי שונא ירשא ((י)
 ,הקוצו הרצ לכ ךילעמ ענמי ןכ ירחאו ,ךשבחי דיתעל רוע ,התע
 חלכב אבת (וכ) והזו ,םימי *5< תומת רשא דע ,החונמ ייח היחתו
 ,ויאירב םע םשה תדמ ,אוה ןכ ,הונרקח תאז הנה (וכ) ,'גו רבק ילא
 ,ןכ גהנתתש ,רמולכ ,ךל עד התאו ,בויא הנעמש ןכל ,ומע ויִאירבו
 .היגב ךתאופרל הוקת- שי זאו ,ךתמתב קיזחתו המיח בוזעתש ,ינוצר

 :זפילאל בויא הנע .'גו לקשי לקש ול .רמאיו בויא ןעיו ,ן
 ,תומה שקבאש דע ,ירוסי לע רמרמתאו להבא יכ ,יב רעוג התא

 .הלפת אוה שרד ןושלש היאר קר איבמ ('
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 האופרל הוקאו ,יבאכ םע קעצא אלו ,תחנב ןירוסיה לובסאש ינוַצתו
 עדו .ךתצעל .עומשל לכוא אל יכ ,זפילא עד .ילא דוע אבתש
 ,ידורמו יילח קזוחל רועש ןיאו ,יילח רועש יפכ בר יסעכ יכ ,הלהת

 תומאש ,רמולכ ,יתלאש אבת ןתי ימ (פ) :ןיירע קיזחמ ינא ןכ
 ,ירמגל יפוג  תריבש ,רמולכ .'גו ינאכדיו הולא לאויו (ט) והזו ,התע
 לע םחנתאו ,התע תומה ץופחא ןכל ,האופרל דוע הוקמ יניא יכ
 אל יכ .ילע םשה לומחי אלו םישקו םיער ןירופייב איה םאו ,יתומ
 הנה ,םיבאכו ליחב התויה םע םויה יתומ יכ ,רמולכ. ,וירמא יתדחכ
 םלועה ןמ רטפא ןכלו ,שודק יומא יתדחכ אל יכ ,הז לע יתמחנ
 התאו .'גו בויא אטה אל תאז לכב : הלעמל בותכש ומכ ,ךיסה הזה
 לחיא יכ יחכ המ (0י) : הוקת יל דוע יכ ,לובסל ינצעיתש זפילא
 רשאכ הזה ילוחה אשמ לובסל לכואש ,ןבאכ יחכ ןיא רמולכ .,'גו
 רבד הזיאלו ,האופרה תע אב םדוק תומאש חרכה הנה כ'א ,ינתצעי
 םירבדה לכ הנה ? האופרה שדחתת ותכסב רשא ,דוע ליחוא שדח
 קזוחו יעבטה חכה םהו ,ב םנה ,יל רחעל ולכויש
 ןיא ןכו ,ףוגה םיקזחמהמ הז תלזו ,תונוזמה בוטו בלה
 ןימוחנת ינמהנתו ינחיטבתש זפילא התא ,םנמא ,ינממ החדנ הישות
 ולאו ,בועת ידש תארי דסח וחערמ סמ (די) ,התא ,לבה לש
 ארי ךרד הז ןיא יכ ,אוה ינא ךערל געלת אל ,םיטש ארי 0
 :םיהלא

 תומאו  בוצקה ימוי אב יתעדמ ןכל .'גו שונאל אבצ אלה ,ָז
 ינאש רע ,םישקו םיער יירוסי יכ ,ותרחמ וא ,רחמ ןירוסייה ולאב
 הוקת םפאב ינא ןכל ,רפע .שוגו םיעלות אלמ ינא יכ ,תמכ בושה
 םיתמה תכב םנכאו ,התע תמ חרכהב ,כ'א ינאו ,האופרלו םייחל
 וא רחמ תויחל בישי אל רמולכ .י'גו ךליו ןנע הלכ יכ ,םירכקנהו
 אל המו (לכ) ,הקוחרה םיתמה תייהתל ללכ זמר אלו .ותוהמ
 ןירוסיב הז רובעב ינתשנעש דע ,יתאטח סא םעטה ,'גו יעשפ אשת
 ,ינתימתשב ןירוסיה .ןמ ינאיצותו יעשפ אשת ,לאה אנא ,הלאה
 .תרחא האופו ךטמ לאשא אלו

 בויא לפכש רובעב .'גו ןא דע רמאיו יחושה רדלב ןעיו ,ח
 ינשה והנעמב ףיסוה יכ םג ,תומה שקבל  ,ינוצר ,וגהנמב קיזחהל
 אוה ולאכ ,יעשפ אשת אל המו :ורמא אוהו ,םשה שופתל טעמ
 לע ,רדלב ול רמא ןכל ,םתונועב ויאורב םע םשה יטפשמ רידסמ
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 לאה :ןושארל ךשמנ אוהש ,ינשה לעו .הלא ללמת ןא דע :ןושארה
 ןכ ועאש המ תומה שקבמ אוהש וחא יכ םג .'גו טפשמ תועי
 תועי םשה הזנש :רמא ולאכ אוה כ'א ,התע וב םשה ןוצוב
 ,ונרבח זפילא יכ עד :בויאל דדלב רומא ולאכ הז ןכל ,וטפשמ
 שי רוע יכ ,תחנב ןירופיה לובסתש אוהו ,הכוט הצע ךתוא ץעי
 ומכ ,לַא לא שורדתו ךתמותב קיזחת םא ,האופרל ךתירחאל הוקת
 ןכ השע אלש ,ךתיבמ הז לע תפומ ךל השעא ינאו ,ופילא ךוצש
 ןכ אל התאו ,ודבאו ותמ ,ול ואטחש ךינב יכ ,אוהו ,ונירבח זפילא
 ןישנוע רב ,היהיש הבס וז יאל לבא ,תומ ןב התא ןיא כ'א .םמע
 םלועב ןכל ,התא רשיו ךז יכ םע ,לא לא רחשת יכו ,ןירוסיב
 זפילא ךל רמאש ומכ ,תוחמש עבוש דוע עבשת ךייחבו הזה
 לא רחשת התא םא :ןכו .ךינב םא :ורמא ,ילע ןועמת לאו ,ונרבח
 ,קבדתמ יאנת שקה ךוד הז יכ ,תוקפסמ תולמ םהש :ךז םא : לא
 לצא שמשכ רורב וניא הזש ,ןכש לכ. ,םדוקה תונסה טימשהו
 .'גג תשוב ושבלי ךיאנוש .'גו קוחש אלמי דע ,דרלב

 בויא הנע .'גו ןכ יכ יתעדי םנמא .רמאיו .בויא . ןעיו ,מ
 לאה :וירבד תלחתב שרחו ,ורכח זפילא תצעב קיזחמה רדלבל
 אל לאהש ,רמולכ ,ןכ יכ יתעדי ינא םנ :רמאו ,'גו טפשמ תועי
 םע בירמ םדא לכש ,גוהנש ומכ ,ומע בירל ינוצר ןיאו ,טפשמ תועי
 .ןיזאיש ןימאא אל ,יננעי אוהו םשה לא ארקא ינא םאו ,ותוועמה
 : ,יננעי אוהש ילצא ענמנ תויהל הזו ,םישרח ינזאש בושחא יכ ,ילוק
 בירלו יב ויטפשמ לע וילע שופתל תבשחש ומכ ,ינוצר ןיא :,ןכ םא
 ,יל זפילא תצעב תקזחהש המ לע .םנמא ,ינממ אוה קוח יכ ,ומע
 ,יננמ תישע תפומב תכראהו ,אפרא רוע יכ ,ןירופיה לובסאש אוהו
 ,ינומכ םתהו םירשיהו ,ודבאיו ותומיש םיאטוחה םהל המורה לכו
 יניב לדכה אצומ ינא ןיא יכ עד  .םויה ינומכ םיער םיעגנב ועגוני
 ,בושח ינאו ,םיתמ םה יכ ,םאטחב ותמש םהל םימודהו ,ינב ןיבו
 שיש שיגרא אל ,רמולכ ,ישפנ עדא אל ינא םת : ורמא והזו ,תמכ
 יתרומאש ומכ ,רומגה תומה לאשאו ,ייח םאמא כ'ע ,היח שפנ יל
 ,םתה תא תומכ זע ילוח אילחיו ,עשרה תא תימי םשה םאו ,םימעפ
 ינא ןכ לע ,תאזה הרמה איה תחא ,ןכ םא ,םיומוא םתאש ומכ
 וה ןוילכ לכה יכ ,הלכמ אוה עשרו םת םכירבדל ףא ,התע רמוא
 ןמ ריהמ רחאהש קר ,לובסל לכוי אלש ימל חרכהב ,תחא םתילכתו
 ,רמולכ ,'גו יתקדצו יל יללא יתעשר םא : דוע וקזח והזו ,רחאה
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 םידומ םכנה : וירבדו זפילא תצע רחא ךשמנח ,דדלבל בויא רמא
 רבאיו תומיש עשרה לע םשה תרזנו ,םיעשר ויה ינָבי ,םת ינאש
 יתעשר םא ,ךלי רבדה ןכ םא ,םיער ןירוסיב הלחי םתהו ,רתלאל
 ,ילחמ ישאר אשא אל יתקדצ םאו ,דבואו תרכא יכ ,יל יללא
 ןיידע ןכל ,תואלפנ- תוכמה ינימ רתיו ,יינע האורו ןולק עבש היהאו
 ינתאצוה םחרמ המל : והזו .ןושארה הנעמב יתרמאש המב קיזחמ ינא
 .'גו ומכ התפיע ץרא ,לדחו ימי טעמ אלה ,'גו

 רבחה הז .'גו םירבד ברה :רמאיו יתמענה רפוצ ןעיו ,אי
 הנעמו ,זפילא הנעמו ,םימעפ השלש בויא ירבד ול ומדקש ישילשה
 הנעו ,ויער ינשו בויאמ עמשש המ דצמו ,ומצע רצמ םכחתה ,דרלב
 אב םרט רומג עשר היה אוהש ,אוהו ,תטלחומ השדח ךרד בויאל
 הולא ןתי ימ םלואו :ורמא והזו ,וניהלא י"יל תורתסנה לבא ,ותרצ
 תחכשש ךעידוי  ,רמולכ ,חיכשי םעטה ,'גו השי יכ עדו ,'גו רבד
 רשא םיטרפ וא טרפ ,ךעידוי אוה יכ ,יחקל ךז :ךרמאב ,ךינוע תצק
 רקחה :והזו ,תונופצה לכ רקוח םשה יכ ,ךבלב וא רתסב תאטה
 ,םימשמ הובג אוה ותעידי תילכתו םשה רקח יכ .'גו אצמת הולא
 לכ חאור אוהו ,אוש יתמ תמאב עדוי ודבל אוה יכ ,לואשמ קומעו
 הבשחמבו תוננובתהב 'ג'שמ וניא יכ ,ןנובתי אל לבא ,ןיביו ,יושע ןוא
 יושע "לכ ףכית םשה ערי ןכל .'גו בבלי .בובג יכ ,םדאה ומכ ןויעו
 ,הבשת השעת אל םא תומתו ,ןירוסיב תשנענ ןכלו ,רתסנ לכו
 אשת זא יכ  ,והקיחרת ךדיב רשא ןואהו ,ךבל וילא ןיכת םא ךא
 : ךפה שפנ חפמ םתוקתו .'גו הנְליכת םיעשר יניעו םנמא ,'גו ךינפ
 | .'גו הוקת שי יכ תחטנו

 הנעמה הז הנה .'גו םע םתא יכ םנמא :רמאיו בויא ןעיו ,בי
 והזו ,רפוצ ינפלו ,דדלב יִנחא ול םדקש הממ קוזחו לפכ בויאמ
 רמול שדחש ,רפוצל הבושת היה ,רבד הזב שדח םנמא ,חוכיוה ךרד
 הולא ןתי ימו  ,ויענפ אב םרט םוקמה ינפל עשר היה אוהש + ול
 ,םיאטחו תונוע יל המכ חכנל בויא רמא ןכל ,ונעידוי אוהו רבר
 ,'גו םוק* אלו בכש שיאו :ורמא םנמאו ,ינעידוה יתאטחו יעשפ
 םוש ןיא. בויא רפס לכב יכ ,םיתמה תייהתל ללכ זמר אל ,יתעדמ
 ךא :ורמאו ,יב ונאש הזה םלועה ינינע קר ,עשרו קידצ ןינעמ זמר

 ם ע :תאז ונצראב ורמאיש ומכ תיריש הצילמ .'גו באכי וילע ורש
 .לבאה ךלי תמה
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 םדק רבכ ,חוו תעד הנעי םכחה :ינמיתה זפילא ןעיו ,ןמ
 והנעמ לע הזב זפילא שדח יכו ,הנעמה הז תנוכ שודיפ ונל
 ימיכ םשה תאריב קיזחיש ןושארה והנעמב והוצ אוה יכ ,ןושארה
 םירבד וחיטהב ,םשה תארי ופמ אוה ש והואו כיחאו ,םדק
 ושא ךנועו ,ותוא שורדלו ול ללפתהל ובל םישמ וניא םג ,ודגנכ
 אוה ינוציחהה רובידה יכ ,הפב איצותש המ ,ךיפ ףלאי בלב
 המרע לש תונשל ךיובדב רחבת התאו ,ימינפה רובדה יוקח
 ךיתנד אל ינאו ,לכה םיריכמ ונא לבא ,םיקפיסמ וא םיפתושמ :ומכ
 המב ,ךב ודיעי ךיתפש ו ךעישרי ךיפ םנמא ,עשרב
 ,םשה דגנכ םיובד חיטמ התא יכ ,עשר התאש הגה דע תרבדש
 ,ןושארה והנעמכ ךיתעדוהש ומכ ,לא תומוחנת ךממ טעמה
 :ךסעכ ךחוו לא לא בוש ת יכ ,תחנ עבשתו בושת רועש
 אוכנ אל ולכ םלועה לכ :ל"ז םרמאכ םימכחל םעטה .םד בל םה ל
 ,קזחל בושי .'גו ללוחתמ אוה ע שר ימי לכ :הזל תוצל אלא
 ותירחאו ,רפסמב םיטעמ וייח ימיו ,םילבחו ליחב םה עשר ימי לכ יכ
 םנינע לכש יפל הזו ,תוידאמ תוירשפא תומדקהה ולאו ,דבוא ידע
 .המרמ ןיכת םנטבו ןוא דליו למע הרה ,היה

 בש זפילא יכ .'כגו תובר הלאכ יתעמש :בויא ןעו ,זמ
 בש ,םדוקה ןמ רתוי הזב ומישאהל םג ,םדוקה והנעמ קוזח וחיכוהל
 תובס יונשו ,תוצילמ יונש םע תמדוקה ותנוכל קוזח ול תונעל בויא
 רמואש המ ךפה ,יפכב סמח אל לע :רמול הזב םג קיזחהו ,ףלוחהו
 םג ,תורתסנ עדויה םשה וילע ריעס םג ,עשרה לומג ןכ יכ :זפילא

 יבא יתארק תח ש ל :ורמא הזו ,רבקנ רבכ ומכ אוה יכ ראיב
 האופר ןיאו ,האופרל הוקאש זפילא התא תרמאש יתוקת הפיא היאו
 דה י ,םהילע בישומ ינאו תדרוי לואש ידב הנהו .רבקה רחא
 : :תחנ ופע לע

 ונל םדק רבכ .ןילמל יצנק ןומישת הנא דע :ררלב ןעיו ,חי
 עשר היה אוהש  ,בויאל זמרש ,ןושארה והנעמ לע הזב שדח יכ
 ושפנ ףרוט ,וארקו ,תוצרמנ תולמ ול רמא ןכלו ,ויעגפ אב םרמ
 תישארב ירדס ונתשי ,רמולכ .'גו ץרא בזעת ךנעמלה : רמאו ןופ א ב
 הזב ידו  ,תונושו תובר תורצ וילע ולוחי עשרה יכ םשה רזג רשא
 .עשר אוהש ול זמר

 ,בוא עמש יכ | ,'גו :ישפנ ןויגת הנא דע :בויא שיו ,םי
 ןויגת הנא דע :רמאו דוע רמרמתה  ,תיחשמל ךפהנ רדלב םגש
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 הזב ףיסוהו וימי לכ קידצ אוהש ,רמול ,וינפ לע רוע קזחתהו ,ישפנ
 .רסומ םהב ןיא ,תותואנ תוצילמו םירבד הנעמה

 בושאש ינואיבי םעטה 'גו ינובישי יפעש ןכל :רפוצ ןעיו ,כ
 .עשר אוהש קוזחו ,ךל תונעל תרחא םעפ דוע

 רפוצ ךיראהש רובעב .'גו יתלמ עומש ועמש :בויא ןעיו ,אכ
 ךפה ,רופסב בויא יראה  ,תירחאב ודובאו עשרה תורצ בור רופסב
 םצעב תומי עשר שי יכ דע ,שי שי ,םיבר םיעשרל הז
 ,םלועב אצמנ לכהו ,הרמ שפנב תומי שיו ,ולשו ןנאלש ולכ ומת
 .'גו לבה ינומחנת ךיאו :ורמא הזו ,יל םישוע םתא תפומ הז יאו

 התע יכ ונל םדק רבכ .'גו רבג ןכסי לאלה : זפילא ןעיו ,בכ
 לכ רומג עשר היה בויא יכ  ,רפוצ תעדל בשו ירמגל זפילא ךפהנ
 .הז ונראב רבנו וימי

 רמול זפילא שרח יכ ,יחיש ירמ םויה םג :בויא ןעיו ,נכ
 היחשב ,דוע קיזחהלו גילפהל בויא .בש ,וימי לכ עשר היה יכ :ול
 םלכ הזב םירבד רתיו  ,אצא בהזכ יננחב :ורמא והזו ,וימי לכ קידצ
 ,ותנוכב םיתואנ

 הז יכ ונל םדק רבכ 'גו ומע דחפו לשמה :דדלב ןעיו ,הכ
 .בויאל זוכ ךרד םירבד רצוק התע רבד

 אוה םג בויא והנע ןכ .'גו חכ אלל תרזע המ :בויא ןעיו ,ןכ
 .זוב ךרד

 ונל םדק דנכ ,ינשו ןושאר :ולשמ תאש ףפויו ,טכ ,זכ
 .םתנוכ רואב

 םדק רבכ | ,יעיברו ,ישילש ,ינשו ,ןושאר :אוהילא ןעיו ,בל
 .םרואיב ונל

 ונל םדק רככ ,ינשו ןושאר .'גו בויא תא י" ןעוו ,מ ,חל
 .םרואיב

 .ורואיב ונל םדק רבכ .'גו יי תא בויא ןעיו (נ) ,מ
 ותאירבל ובישהל םעטה .בויא תובש תא נש י"יו (י) ,במ

 ,תונבבו םינבב הז היה אל ,הנשמל .םינינקה רתיב ךכ רחאו ,הלחתכ
 .בותכה רבד בורה לעו

 .םת
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 ,בויא שוריפ רוצק
 ל'ז הרומה ברה השמ ינדא תא יתיאר + יפסכ ןבא ףסוי רמא

 ,רפסה הז שוופב םו אסכ לע בשוי

 ,ורובכ לע יתנעמש המ הכוראב יתבתכ הנהו ,ול לכוא אל ינממ בגשנ
 דאמ דבכנ רפסה הזש רובעבו ,רפסה הז שורפב יל הארנש המו
 יתאבהש המ לכ הרצקב ןאכב בותכל ,םויה יבלב ינא יתרמא ,רומחו
 ,םירבד ףיסואו םירואב ןאכב ביחראש ילבמ רשפא יא םג ,הכוראב
 ,ל'ז הרומה ךודמ תוטנל ינואיבה רשא ,תונעטה רדסל התע ליחתאו

 : רמואו יתרחבש המ רוחבלו

 העברא ויערו בויאכ תושעל ,ל'ז ואיבה המ .הנושארה הנעטה
 ,('העברא דגנכ העברא אצמש המ קר ,החגשהה תועדמ תוקולח
 ומכ ,הז םיבייחמ םניא םהירמאמ יכ ?יימ דגנכ העברא ינה : ונרמאכ
 םש הנה ,ל'ז ותעדכ רפסה הז תנוכ התיה ולאו ,ךוראב ונראבש
 תעד יעיבדה לרה היהו ,םירענה ומת אל יכ ,ם'ער העברא בויאל
 אצמנ םגו ,הירעשאהו הלזתעמה תעד ומכ רספנ תער איהש סרוקיפא
 ,םירחאה ומכ תערה הז הרומה רכזש ומכ ,וניתמואב םגו ,המוא לכב
 אוה אל .ורמאיו י"יב ושחכ ונמעמ םירמואה ןיב לודג לדבה ןיא יכ
 שריפש ומכ ,ירמגל החנשהה רדעה תעד אוהש | ,(ב"י 'ח .הימרי)
 אוהש | ,(ב"י 'ח לאקזחי) ץראה תא י" בזע : םירמואה ןיבו | ,הרומה
 ןיא יכ ,ליז הרומה שוריפ יפכ םדא ינב ישיאב ,החגשהה רדעה תעד
 לכ ןאכב רדסל ,רפסה רבחמ ןווכ ולאו .טעמב קר םהיניב לדבה
 ,הקולחה והבייחתש המ לכ רכזיש ,הרומה רמאש ומכ ,החגשהה תועד
 ,םכח לכ קחב שובש היהי הז יכ ,תחא תעד ןאכמ טימשה אל הנה
 תוערה רותסל וניכרצכ ,תונעטב סרוקיפאה תעד רותסל ךירצ ןכ הגהו
 תורקש םיתפומה ראב וטסירא יכ הרומה רכז הנהו ,תונעטב תורהאה
 תועדה רתי תורקשמ רתוי ומצעב ראובמ ותורקש ןיא יכ ,תעדה הז
 .החגשהב תודספנה

 לדבהה םע ומיכסהש ,הרומה רכזש המכסהה יכ .תינשה הנעטה
 ורפסמ ראוכמש דע  ,ךוראב ונראבש ומכ תורתוס םה ,םהיניב רכזש
 המדקהה םיגפ םושב ודוי אל ,האירעשאהו הלזתעמה ךרד םיכלוההש

 .ויער השלשו בויא ל"ר (
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 ,בוט למגי בוט השוע לכ : ורמא אוהו ,הרומה רכזש תבייחמ תללוכה
 בוט השוע לכ ןיא :הלא ורמאי לבא ,זה"ועב קפס ילב הנוכהש
 םיבואכמבש קזחה לוחיש ןוכנש ,רפוצו רדלב וחינהש דע ,בוט למגי
 .םהבש םלשהו םישנאבש םתה לע .-- הרומה רמאש ומכ --

 ,וטסירא אוה בויא יכ ל'ז הרומה איצוה ןיאמ .תישילשה הנעטה -
 םיקוספה לכו ,הירעשא רפוצו ,הלזתעמ דדלבו ,ירבע אוה זפילאו
 ותלוז ,דאמ םיתואנ םישורפ םילבוס םלכ| ,םהמ דחא דחאב רכזש
 םינפ םושב םניא ,םיקוספ םהמ רחא דחאב שיש ןכש לכ ,ושורפ
 ,הלזתעמ דדלב םא ,לכהמ קזח רתויו ,ונראבש ומכ ,ושוהפ םילבוס
 הער לוחתש ןוכנ רומג קידצ לע כ ,םתנוכש ,הירעשא רפוצו
 ,ןירופיה םרט עשר היה אוהש ,ול סחיל בויא לע וקלח עודמ ,הרומג
 ,ךימי לכ תייח רומג קידצ יכ ךירבדכ יהיו :ול ורמאיש יואר היהו
 םילודג ןירוסיי םה םאו ,ךילע הלא ןירוסיי הז םע ולוחיש ןוכנ הנה
 דועו .רומג קידצ לכ םע ונתד יפל לאה טפשמ ןכ יכ ,תומכ םישקו
 היהו ,םיעשרה לע ולוחיש ,תוערה רופסב רפוצו רדלב וכיראה המל
 הוצ המל רועו .םיקירצה לע ולוחיש ,תוערה רופסב וכיראיש יואר
 תילכת וז יאלו ,ןנחתי ידש לאו לֶא לא רחשי יכ ,בויאל רדלב
 ךוד אנה םלועל ול הנופצה הבוטה וילעמ תוחרל םאה ,הז השעי
 והוצ המל ןכו ,ול בוטל זא רתוי ןירופיי וילע ואובי לבא ,הרומתה
 יכ יהיו  ,ךיפכ וילא תשרפו ךבל וילא תוניכה התא םא : רפוצ
 הנה ,םימשה תושורפ ויפכו ,םימי שדח ללפתיו הנעתי
 .הנהכו הנהכ ןירוסיי וילע ולוחיש ןוכנ זא

 הלאה םישנאה תשלש ותבשיו :ביתכ הנה .תיעיברה הנעטה
 םדוק קידצ ,חרכהב ושורפש ,'גו קידצ אוה יכ בויא תא תונעמ
 תוצמב אוה קידצו ,וניבו םניב םיצעה תקלחמה היה רזבש ,וירוסיי
 ,ילשמ) ץניעב םכח :ומכ ,םינפ םושב ושוופ ןיאו ,תוישעמה
 וטסירא תערכ ץמאתמ ,ויניעב םכח היהש רמול ןיוכיש דע (א"ו חיכ
 עודמ חרכהב ונומאש ומכ ,ושוופ אוה ןכש רחאו ,הרומה שורפכ
 יכ  םיחינמ רפוצו דדלב הנהו ,ויניעב קידצ אוה היה יכ ,הלא ותבָש
 הבסה ןתנ ךיאו ,םיערו םישק םיעגנ ולוחיש ןוכנ ,רומג קירצ לכ לע
 קידצ אוה יכ ,זפילא תבטש ,רמול יואר היהו ?םתתיבשל תחא
 בושלו ותעד תונשל בויא הצר אל יכ ,רפוצו רדלב יתכָעו ,ויניעב
 לוחתש ןכתי רומג קידצ לכ לע יכ ,םיחינמה ,םהמ דחא תעד לא
 .הרומג הער וילע

1 
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 ,רמאי = ,ל'ז  והומכ תוילגרמ קיפמ הפ ךיא .תישימהה הנעטה
 תעד אוהש ,ונתרות תעדמ רתוי ,בוט תעד אוה אוחילא תעד יכ
 אוה ,'תי לאה רדסב וירחאו אוהילא תעד םינפ לכ לע לבא ,זפילא
 .דוע ןיא השמ תרות אוהש ,ונתרות תעד

 תשלש לע אוהילא ףא הרחש תמא ךיא .תיששה הנעטה
 יפב הנעמ ןיא יכ אוהילא אריו :ןכו ,הנעמ ואצמ אל יכ ,םיערה
 לכ ,ןעיו ,ןעיו :םלכ לע תובר םימעפ ביתכ הנהו ,םישנאה תשלש
 דחא לכ הרומה רכזש תועדה תחנה יפל ,גלפומ הנעמ ואצמש ןכש
 .ויניעב ךז שיא יכרד לכו ,ותד יפכ

 אוהילא הנה ,ל"ז הרומה שורפכ היה ולא .תיעיבשה הנעמח
 ,אוה והנימאיש המ  ,הוומה תעד ,ינוצר ,יתמאה תעדה היהש
 ,םיהלאמ ושפנ וקדצ לע בויאב ופא הרחש ('ב ביל) וילע בתכ ךיא
 :רמול יואר היהו ,'גו הנעמ ואצמ אל רשא לע ,ויער תשלשבו
 יכ :זפילא לעו ,וטסוא בעותמה תעדב היה יכ ,ופא הרח בויאב
 הלזתעמה תעדב היה יכ ,רפוצו דדלב לעו ,בויא תא עישרה
 | .תודספנ תועד םהש הירעשאהו

 אוהש ,הרומה שוופכ בויא תעד היה םא .תינימשה הנעטה
 וינפ לע םלשה אוהילא וחיכוה אל עודמ ,לבנה וט פרא תעד
 ימכח תעדל ןכש לכ ?ךכו ךכ תרמא המל :ול ומולו ושפתל
 העבראב אצמנ אלו ,היה םיתמה תייחתב רפוכ :וילע ורמאש דומלתה
 המ ודמלשו ,םיהלאמ ושפנ וקדצ לע קו ,ושפתש אוהילא הנעמ
 ,ןושארה ולשמ תאש בויא ףסויוב :זמרש המב ,ונממ םלענ היהש
 ,ראבנש ומכ

 ךרד ךירדה בויאל הנעש דבכנה םשה הנה .תיעישתה הנעטה
 הממ קו בויא שפת אלו ,יוארש ומכ רואיב תופסות םע ,אוהילא
 :בויאל לאה רמא אל עודמו וירבדמ ראובמש ומכ ,אוהילא ושפתש
 וא ,תוועמה וטסרא תע ד רחא תכשמנ יכ ,ילע הרס תרבד
 אוהש זפילא תעד רחא ,ךשמהל ךל היהו ,םיתמה תייחתב תרפכ
 .יניס רה לע רחבנה םעה לארשיל יתתנ רשא ,יתרות תעד

 לא י" רמאו :ביתכ רפסה ףוסב הנה .תיוישעה הנעטה
 ידבעכ הנוכנ ילא םתרבד אל יכ 'גו ךכ יפא הרח :ינמיתה זפילא
 בויא ןעיו :אוה ,בויאמ ה נו כ גה תאז .יכ לז הרומה שורפו ,בויא
 ולא יכ ,הז רמאי שודק הפ ךיאו ,םיהלא וילא עדותה רחא ,ןורחאה
 יושפא הז היה ,ךיעו לכמ הנוכנ ילא תרבד ,בויאל לאה רמא
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 דגנלו זפילאל הז 'תי ורמא םע לבא ,דאמ רז היה םאו ,שורפב
 ואב םירובדה לע היהי הזש בייוחמ לבא ,רומג ענמנ הז הנה ,ויער
 זפילאל לאה רמאל םעט המ יכ ,ויער ןיבו בויא ןיב היה ,תקלחמב
 מע וקלחש המב קר ,בויאכ הנוכנ םתרבד אל יכ םתוערה :ויערו
 לאה עדותהב ןכש לכ ,אוהילא אובב םניא ולאכ םהו ,רבעש המב
 הענצבש םירבד ויה קו דמעמה ותוא לכב ויה אל םה יכ ,בויאל
 .םכותב רז רבע אלו ,בויא ןיבו לאה ןיב

 אל יכ :ורמאש ונואבש ומכ בייוחמש רחא .א"יה הנעטה
 ולא הנה ,םתוקלהמ לע היה .בויא ידבעכ הנוכנ ילא םתרבד
 ףא הרח ךיא ,ונתרות תעד אוה זפילאש ,ל'ז הרומה ירבדכ היה
 יואר היהו ,בויאכ הנוכנ רבד אל יכ והנגש ןכש לכ ,וב לאה
 רחא תכשמנ יכ ,תוארל תבטיה ,זפילא לא םשה רמאיו : בותכיש
 .ךיער ינשב יפא הרח םנמא ,יתרות תעד אוהש ,תידוהיו השמ תד

 םיערהה תשלשש ,ל'ז הרומה שורפכ היה ולא .ב"יה הנעטה
 ,ךב יפא הרח :זפילאל לאה רמא יכ ,תועד תוקולח תשלש ויה
 לצי אל עודמ ,הוומה ושרפש ומכ 'גו םתרבד אל יכ ךער ינשבו
 עדותה ,ונב ךפא הרחי המל :'תי ול רמול ויער ינשו ומצע זפילא
 ,אוה הדוהש ומכ ,ךדונו ,בויאל תעדותהש ומכ ונילא

 התיהו ,ל'ז הרומה שורפמ ינואיבה רשא תונעטה םה ולא הנה
 םיהלא ארי רשיו םת היה ,וירופי םרט בויא יכ ,איהו ,תאז יתנוכ
 היה שיא :רמאו ,רפסה שארב בותכה וילע דיעהש ומכ ,ערמ רסו
 ,ונלש שדקה יבתכ לכמ רברב דשח םישנש הלילחו 'גו ץוע ץראב
 עדוי אוה יכ ,הזב ללהתהל ומצעב בויא ץמאתה ,הזל ךשמנ ןכלו
 עדויה דככנה םשה יכ ףא ,םלשה אוהילא ושפת אל ןכלו ,ושפנ
 ,םיהלאמ ושפנ וקדצ לע ושפת לבא ,ושפנ וקדצ לע ,בל תומולעת
 ינעישרת ,יטפשמ רפת ףאה :ישילשה םשה ןעיוב :ביתכ לאה לעו
 רבד לע ,רמולכ ,םיהלאמ ושפנ וקדצ :ןינע והזו ,קדצת ןעמל
 םושמ היה לוכיבכו לוע ול השוע לאהש בויא רמא יכ ,ןירוסיה
 .הזב עשר לאה

 ,םהירבד ומילשהו ,םֶהיִנְעִמ ומת רשאכ בויא יער תשלש םנמא

 ןכלו ,וירופי ואב םרט עשר-היה בויא יכ רחי םתשלשמ םכסומה היה
 בויא תא תונעמ םישנאה תשלש ותבשיו :דחי םתשלש לע רמא
 היה אוהש םימיכסמ םהו ,ןירוסיה םדוק רמולכ ,ויניעב קידצ אוה יכ
 אל לאהש םתשלש ומיכפהש המ בזכ היה םג .בזכ היה זאו ,עשר

: 11* 
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 יפא הרח : זפילאל לאה רמא ןכלו ,ןמז םושבו םינפ םושב םתה הלכי
 דגנל ןוכי אל םירקש רבוד יכ 'גו םתרבד אל יכ :'גו ךיער ינשבו ךב
 תשלש ןיבו בויא ןיב רכזנה תקולחמה הב רשא הרזנה תאז הנהו ,ויניע
 ,רחי רחאה רנעל ויער תשלשו ,רחא רבעל בויא היהש דע ,ויער
 םַָא התיח איה הנה ,אל םא ,ןירופיח םדוק םת בויא היה םא  ,ינוצר
 יכ  ,הזו ,ויערל םפולחו ,בויאל תונב יתש הדילוה םֶאה תאזו תקלחמה
 -ליִתַו בייחתי ,וירוטיי םרט םתו קידצ היה אוהש ומצעב בויא חינהב
 ומכ  ,תומ ירופיי םהש  ,וילע םיערה ןירוסיה ולא ואבש רחא ,ולצא הזמ
 ןכ םג בייחתיו ,הלכמ אוה עשרו םת לאה יכ :םהילע אוה דיעיש
 רהיש דע ,ןירופיה ולאב ,ינוצר ,הזב לוע ול השוע לאהש ולצא
 ,םהירבד תירחא יכ ויער תשלש םנמא .טפשמ תועי לאהש ,חרכהב
 עשרו םת לאהש ,חרכהב םהל ךשמנ ,וירוסיי םרט עשר היה בויאש
 תשלש וכזכ םנמא ,טפשמ תועי אל לאהשו ,הלכמ ונניא
 ודילוהש המ ,ינוצר ,הלודגה תבב ובזכ ןכו ,תרכזנה םֶאה תחנהב םיערה
 ,קיפסמ רואב כ'חא ראבנש ומכ ,הלכמ וניא עשרו םת לאהש + הנממ
 תועי אל לאהש ,הנממ ודילוהש המ  ,ינוצר ,הנטקה תבה םנמאו
 הז ותמאש | ,ינוצר ,בזכ תומדכ לבא ,בזכ וניא הז הנה ,טפשמ
 ימ ,לשמ ךרד לע יכ ,הנוכנ רובד וניא םינפ לכ לעו ,בזוכ ועצמאב
 ,יח םדא .לכ כ"א ,יח ףפועמ לכו ,ףפועמ םדא לכ : רמאיו שיקיש
 ניאו ,השודקב אלש התדיל התיה לבא ,תקדוצ הדלותה תאז הנה
 ,טפשמ תועי אל לאהש :ודילוהש םיערה תשלש ושע ןכ ,הנוכנ רובד
 דאמ כ"א ,רומג בזכ היה הזש ,ןירוסיה םרט עשר היה בויאש דצמ
 יכ  ךיער ינשבו ךכ יפא הרח :זפילאל רמול דצ לכמ ,לֶאה גילפה
 םע םתקלהמ לכ היה םב רשא ,תורזגה תשלשב יכ ,'גו םתרבד אל
 ,הנוכנ ורבד אל  ,תואצמנה הנתונב יתשו ,תרכזנה םָאה אוהו ,בויא
 תכב םלוא ,הלודגה תבבו תרכזנה םָאב קרצ בויא םנמאו ,ונראבש ומכ
 יקרצ :ןינע והזש ,וטפשמ תוע לאהש : ורמא ,ינוצר ,קדצ אל הנטקה
 ,ןוכנ רתוי רובד היה הנה ,בזכ הז היהש פ'עא לבא ,םיהלאמ ושפנ
 תילכת יכ בשוח היהש ,ותעד יפכ רבדמ היה אוה יכ | ,ויער רובדמ
 אוה רשא ,ערמ רוסו םיהלא תארי  ,רשויו םת אוה םדאה תומלש
 םינפ לכ לעו ,רתוי הז ראכנ דועו ,תילכתב םיראותה ולאב לנופמ היה
 יעצמאב הנטקה תבה תאז ודילוה דצמ  ,הנוכנ רובד בויא רובד היח
 כט לאה ביטה כ'או ,תמא היה הזש  ,קידצ ותויה דצמ  ,קדוצ
 .'גו הנוכנ ילא םתרבד אל יכ  בויא יערל וימאב דצ
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 םיהלא ארי רשיו םת היה בויא יכ ,עד ,רתוי הז לכ רואבו
 ,בותכה וילע ריעהש ומכ ,(!דוע ןיאו קידצו דיסח ,ללכבו ,ערמ רסו
 תא "םעמשב בותכש ומכ ויער תשלש הנהו ,ל'ז הרומה הז ראבו
 ,ומחנלו ול דונל 'גו ומוקממ שיא ואביו וילע האבה תאזה הערה
 :דע ,םינעמ העשת בויא חינהש דע ,רמאיו בויא ןעיו :הז רחאו
 ,העשת ומעמ ויהש היה הרכה יכ ,הזו ,ולשמ תאש בויא חסויו
 ,השלש םה ויעוש ואובמו ,םייסמה אוהו ליחתמה אוהש רחא
 רחאש דע ,םינש רפוצו ,השלש רדלבו ,םינעמ השלש חינה זפילאו
 בייוחמ ,הנמש ויה םהינעמו ,םהמ דחאו דחא לכ רחא בישמ אוהש
 .העשת יוה ,אוה לחה רשא ,דהא רועו ,הנמש ויתובושתש

 םיעוה תשלש ןיב ףולח םוש היהיש ללכ חרכה ןיא םנמא
 ינב הרשע וא השמחו העברא ואביו ודעוישכ יכ ,רבד םושב הלאה
 ,םהיניב תקולחמ היהיש ביוחמ וניא ,דחא רבד לע ,ךלמה לא םדא
 ,ומחנלו ול דונל אובל וידחי ודעונ הלא ןכו ,הז ךפה יואר לבא
 םאו ,םיימכסה םהירבד ןכלו ,דחא רבד לע תומכסה םתאיב ןכ םא
 םיכרה גהנמ ןכ יכ  ,תוצילמ יונש וא ןורסהו תפסות םהיניב שי
 רבדמ דחא לכו ,יואר ןכו ,דחא שורדה םאו ,לודגה ינפל םיאבה
 הלועה היה ,םיערה הנעמ תנמש ומת רשאכ ללכבו ,ולכשו וחכ יפכ
 היה בויאש | ,ינוצר ,תונבה יתשו אה תהנה ,םפוס דעו םתלחתמ
 ,וטפשמ תווע אל לאהשי ,הלכמ וניא םת ,לאהשו ,וירוסיי םוט עשר
 תטלחומ החנה חינה אל ,םהמ םירבדמה שאר היהש זפילאש ,תלוז
 ליחתמה ותויהל יכ ,ןירופייה םוט עשר היה בויאש ןושארה והנעמב
 ליחתה ,וירחא רבדש רדלב סנמא ,המח בישהל ךב הנעמ ךרד ,חבשכ
 ,הנורחאב היה הרֶמש דע רתוי דיככה םהירהא רבדש רפוצו ,דיבכהל

 עשר היה בויאש ,תטלחומ החנה וחינהו ,שורפב ורמא םתשלשיש
 ריבכה הנורחאב ,םלכמ הנושארב לקהש זפילאו ,ןירוסיה םרט רומג
 אל | ,ויתורצ םדוק תונועמ םיבר םיטרפ ול סהיל ,בויא ינפב זעהו
 רתומ וב ןיא ,הלאה םיערה ירבד תוכירא לכ םנמא ,םלועמ םואשע
 ונל םדק ךוואב ונואנש ומכ גלפומו רככנ חוכיו רדס לבא ,ללכ
 היה .בויא יכ :דחי םלכמ הלועה םתשלשש רע ,הז רחא הז אבב
 תבב בותכה םרכז ןכלו ,הרכז םדקש סאה הזו ,וירוסיי םרט עשר
 תשלש ותבשיו :רמאו דחי םלכל תחא הבס ןתנו ,תיוחאב תחא

 . ותלוז ןיא, ומכ ,םיסעפ המכ הזב ותצילמ ןכ (י
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 ,רמולכ = ,ויניעב קידצ הוה אוה יכ ,בויא תא תונעמ הלאה םישנאה
 כ'א ,עשר היהש םיחינמ וה דחי םתשלש םהו ,וירוסיי םרט
 ,ינוצר ,כ'ג תחא התיה םתעד יכ ,תחא הבסלו ,תחא התיה םתתיבש
 ,םלועל םתה הלכי אל לַאהש ,ינוצר ,תחא התיה יללכה םתעדש
 ,ינוצר ,טרפב ומצע בויא ןינעב םאו ,םלועל טפשמ תועי אל לַאהשו
 טעמ םירבדה תלחתב אצמנ ,אל םא ,ןירוסייה םדוק םת היה םא
 ,ויננעב הנמאהה דצ לע םא ,רסומה דצ לע םא ,םהירבדב ףולח
 ךלוה לכהו ,םלכמ רומש ללכהש רחא ,םשור השוע ףולח וניא הזו
 דחא רבעל ויה םיעוה תשלשש ,םיובדה ףוס יכ ,םותחה רחא
 תונעמ םישנאה תשלש ותבשיו : ןכלו ,יטרפה תעדבו ,יללכה תעדב
 ,רוע ןיא ,תקולחמה לכ שרש הז יכ ,ויניעב קידצ אוה יכ בויא תא
 כ'א ,םהל יוארו ,םהיניבמ תקלחמה לכ לטב שרשה הז רקעי ולאו
 םידע דַעָהְו ןיידה ינפל אבל קר ,הזב הנקת ןיא יכ ,ותונעמ ותבשש
 ןירוסיה לוח . םוי דע ,ןישנוע רב ותויה םוימ ,בויא ישעממ םוי םוי
 וילע ריעהש המ טרפבו | ,ויער ירבדכ וא ,אוה ןכ וירבדכ םא ,וילע
 ,םקיר חלש | תונמלאו ,םימורע טישפהו ,םנח ויחא לכחש : זפילא
 השע םיטרפמ זפילא ומישאהש הממ הז תלוזו ,אכד םימותי תועורזו
 .לת (?) תויסנא הש עיש דחפ ל ןיא ,זירוסיי םרמ

 הנה ,ומצעל 75 תמאה ךיא האר ,הז ונשרפל ךשמנ ןכלו
 הרח בויאב ,םר תחפשממ יזובה לאכרב ןב אוהילא ףא רחיו : ביתכ
 םשה דבע היהש הז אוהילאש בותכה רפיס הנה ,'גו ופא
 לע סעכ ,י" ינפל ךרדה הנפו ,ומש וילע הרויש ומכ (?) והילאכ
 הבס בויאב וסעכל ןתנו ,רדבל רחי ויער תשלש לעו ,דדבל גויא
 :רמא יכ ,חרכהב ושוופש ,םיהלאמ ושפנ וקדצ אוהו ,דבל תחא
 קידצ רתוי םויה אוה ,ןכ םא ,הלא וירוסיב וטפשמ תווע לאהש
 הזב ,ינוצר ,עשר | לאהו | ,קידצ םויה אוה הנה לוכיבכ וא םיהלאמ
 ושפנ וקדצ לע ופא הרח בויאב :ןאכ ביתכ ןיאו ,טרפב רוסיוה
 לדבהו ,םיהלאמ :הזל ףרצ לבא ,ויניעב קידצ אוה יכ :וא ,דבל
 תשלש ךרדכ וחיכוה אלש אוהילא אצמת ןכלו ,הזל הז ןיבש לודג
 אוהילא רמאש המ יכ  ,וירוסיי םרט עשר היהש ,והומישאהש םיערה
 .'גו עשפ ילב ינא ךז .'גו ינזאב תרמא ךא :ןושארה והנעמב בויאל
 קוספ רכז אל יכ 'גו אצמי ילע תואונת ןה :הזל ךמס הנה
 ו יכ ןמאנה דעהו ,אצמי ילע תואונתל ףורצב קר. ,דבל ינא ךז
 ,ךוראב ונל םדק הז לכ שריפש .'גו ךנעא תקדצ אל תאז ןה :רמא
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 תלוזו ,םנח ךיחא תלבח יכ ,ךנעא תקדצ אל תאז ןה :רמא אלו
 בויא .רמא יכ :רמאו ינשה והנעמב דוע ראב ןכו ,הזל המודהמ הז
 ראב. הנה ,'גו הרבחל חראו ,'גו בויאכ רבג ימ :ורמאו ,'גו יתקרצ
 ,רמולכ ,'גו ותוצרב רבג ןכסי אל :רמא יכ ,הז שרפל רמאו ותעד
 ,םימכ געל התשש | בויאל סחימ ינא יכ םיעמושה םתא ובשחת אל
 הזה םויה ,רמול הצרא לבא  ,וירוסיי םדוק 'גו הרבחל חראו
 בבל ישנא ןכל ,םיהלא םע ותוצוב רבג ןכסי אל יכ :ורמאב
 ןכו ,'גו\ עישרי אל לא םנמא ףא ,'גו םלשי םדא לעפ יכ 'גו
 הנעמה הזב םנמא ,'גו טפשמל תבשח תאזה :רמא ישילשה והנעמב
 : ורמא הזו ,ויער םע ללכנש המו ,המכחה ןינע לע וחיכוה ישילשה
 רשא ,לאה אסכ םש יכ ,'גו םימשה טכה ,'גו ןילמ ךבישא ינא
 רתיו לאה תואיצמב ןכש לכ ,רבד וב םיעד" םניא ויערו בויא
 םיאטחה יכ ,'גו תקדצ םאו 'גו תאטח םא :רמא ןכלו ,םילכשה
 ןכ םא ,לכשב עגמ םהל ןיא ,םב ומצע בויא חבשיש םיקידצהו
 הבסל היה  בויא לע אוהילא סעכ רקע יכ ,םדקש המ לכמ ראובמ
 .םינפל הרכז ונל םדקש ,הנטקה תבה איהו ,דבל תחא

 אל יכ. ויער תשלשב אוהילא ףא הוחש :בתכש המ םנמא
 יכ : תחאה ,וסעכל תוביס יתש הזבש ראוכמ הנה .'גו הנעמ ואצמ
 ומיכסהש המ ,רמולכ ,בויא תא ועישרה יכ תרחאהו ,הנעמ ואצמ אל
 ,ינוצו ,הנושארה הבסה םנמא ,ןירוסיה םרט עשר היהש םתשלש
 ףסויו רחא ,הנעמ ואצמ אל חרכהב ושורפ ,הנעמ ואצמ אלש :ורמא
 ןיאו : ,ןבא ומכ ימָר הז ירחא יכ ראובמש ומכ ,ולשמ תאש בויא
 ורמאו ,תונעמ ותבשיו : ורמא ןיכו ,הנעמ ואצמ אל : ורמא ןיב לדבה
 ואצמ אל יכ :ורמא ןכלו ,יגו םישנאה תשלש יפב הנעמ ןיא יכ
 םדקש ומכ ,בויא תא תונעמ התע יתבָש יכ :ורמא ולאכ ,הנעמ
 אלש ,םנווסח לע סעכ ,םלשה אוחילא ןכלו .'נו ותבשיו :ורמא
 ,ןושארה ולשמ תאש בויא ףסויוב ףיסוהש המ רחא הנעמ םלצא ואצמ
 אלו ויובדב אל ,םלועמ ועמשנ אל ,תורזגו קספ סש שדח רשא
 'גו המכח איה י"י תארי ןה םדאל רמאיו :ורמא אוהו ,ויער ירבדב
 ןיאמ המכחהו :ןכו  ,'גו אצמת ןיאמ המכחהו :הזל םידקהש המ םע
 המכחהש בויא תעד יכ הז לכמ הלועהש הניב םוקמ הז יאו ,אבת
 םנמא ,םינפ םושב םילפשה םייח ילעבל הל הניא תטלחומה תיתמאה
 ;ינילצא תאצמנה המכהה רדגש דע ,המ הניבו המכה םהל קלח לאה
 ,ל"ז הרומה. ביטה דואמו  ,ערמ רוס אוה הניבה רדגו ,י"י תארי .אוה -
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 רפסה תלחתב וראת אלש ,בויא רפס בתוכ זמר בוטב שיגרה יכ
 ףותשב םכח ,ותנווכש ,םירמוא ונייה ,ןכ השעש (?פיעאש קר ,םכחב
 רכזנ םאו ,ןמזה יקסעב וא תודמב וא ,ייי תאריב םכח ,רמולכ ,םשה
 םינימה ולאמ אוה ,הנה דע ויערו בויא ירבדב םימכח וא המכה םש
 אוה ,םלש ושורפש םימתו םת הנהו .ףתושמ םש המכח יכ ,םישולחה
 ףוסב וטסרא רמא ןכלו ,תודמב םלש ,ושורפ ןאכבו ,ףתושמ םש כ'ג
 ןיבו םכח ןיב לדבהה ,ינוצר ,ןינעה הז תודמה רפסמ ןושארה רמאמה
 .םש ןייועי : ,םיראתה רתי

 ,ןושארה רחא ךשמנ ,ינשה ולשמ תאש בויא ףסויו םנמא
 אוהש ,הניבהו המכחה תאזמ ,םיטרפ רופס תרדסה תנלפה קר וניא יכ
 תעד הזב ותעד בויא ראב ללכבו ,שי א ור בע אל ,םתילכתל עיגה
 אוהו ,ויערל םג ,ול םג ,םימדוקה םינעמה לכב רביד אל ,ןינעב שדח
 רשא ,ויראת אוה ותניבו םדאה תמכח תומלש תילכתש ,ונרכזש המ
 ,ינוצר ,ולשמ תאשב וירבד ףוסב אוה םייסיו ;רפסה שארב ולא וסחוי
 תומלש איהש ,הזל המודה לכו ,ערמ רופו םיהלא תאריו רשיו םת
 תויבלה תוצמה ול ופרוצ ילואו ,דוע ראבנש ומכ ,םלכ תוישעמה תוצמה
 תילכת ,םימעפ ולשמ תאש  בויא ףסויומ הלועהש דע ,הלבק ךרד
 "עו ,ערמ רוסו י" תארי ללוכה גופה הנה ,םדאה תומלש
 וילע וקולחי ךיא יכ ,ז"ע והושפת אל ,ינוצר ,ול הנעמ ויער ואצמ אל
 םימיכסמ ויה .לכא ,ותג ש הו ותלעמ םירבוע םניא םהו ,הזב
 לע סעכ יכ ,ז'ע םהילע אוהילא ףא הרח ןכל ,קפס ילב הזב ומע
 רקיעה עינה רשאכו ,בויא גישהלו חיכוהל היה םמצע לכש ,םנורסח
 לע ,ופא הרח בויאבש רכז אל םנמא .וגישהל ועדי אל דבכנ רתויה
 ןושל היהי אל הז יכ ,ןושארה ולשמ תאש בויא ףסויוב רמא רשא
 ושפנ וקדצ לע ופא הרח בויאב :ורמאמ אצוי הזש ןכש לכ ,תואנ
 םע רבוחמ היה אוה ,ןושארה בויא ףסויוב רמאש שודחה יכ ,םיהלאמ
 תילכתל עיגה אוהש ומצעב ותומדה יכ ,ינוצר ,םיהלאמ ושפנ וקרצ
 ,םיהלאמ ושפנ קירצמ היהש המ םע רבוחמ היה ,םדאה ןימ תומלש
 הלאה ןירוסיה וילע ולח ךיא ,תומלשה תילכתב אוהש וחא- יכ
 לֶאהש הדוה ,תומלשה תילכתב וניאש ,גישהו ריכה ולאו .טפשמב
 ןירוסיב רשי טפשמ השע לאהש ,ינוצר ,ןירוסיה ולאב ונממ קידצ
 ,ויריבח לע סעכש ,ורמאב זמרנ הזש ןכש לכ ,דוע ראבנש ומכ ,הלא

 .ךכ השוע היה, ליצ ילוא 6( *
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 וילע אצמי אוהש ,הזמ בייחתי יכ ,שודחה ז'ע הנעמ ואצמ אל יכ
 ונישה אוהילאש ,ינוצר ,היה ןכ תמאבו ,השיפתו הנשה ,ינוצר ,הנעמ
 ,םיהלאמ ךשפנ קדצמ התא :ול רמאו וחיכוהו ,ןושארה והנעמב הזמ
 םהש םיערה ןירוסיה ולאב ,ךיטפשמ תווע לאהש :'רמאתש  ,רמולכ
 ,שונאה תומילש תילכתב התאש ךשפנב המדתש' יפל ,ןוילכו תומ
 תומלש אוה ,םדאה תומלש תילכת יכ ,ןכ רבדה ןיאו
 תאובנ איהו ,תטלחומה לבא ,האוכנ לכ אלו ,תיאיבנה שפנה
 ,תטלחומ האובנ וחינהב 'ד ךא ,שוריפב ורכז אל םאו ,ה"ערשמ
 ראבנש ומכ ,ירקו עגפו ןירוסי ילכמ םדאה טלמי וז האובנב הנהו
 לע ופא הרח ויער תשלשב יכ :בותכש המ שורפ ראובמ כ"א ,דוע
 .הנעמ ואצמ אל יכ

 אוהו ,םהילע סעכ הרובעב םג רשא ,תינשה הבסה םנמא
 היהיש יואר ,םלָש לכ ש ראובמ אוה ,בויא תא ועישריו :ורמא
 הממ ראובמ כ'א ,הזה םוקמב יכ ףא ,בזכה וובד לע םועכ
 ,רחאה ,םירבד ינש לע בויא יער תשלשב סעכ אוהילא יכ ,םדקש
 יכ ,רחאהו ,ולשמ תאש בויא ףיסויו רחא ,ללכ הנעמ ואצמ אל יכ
 .בויא תא ועישרה

 גישהו ,אוהילא רחא לאה ירבד ואב ,ונשורפל ךשמנ ןכלו
 ושפת יכ ,הזו ,וילע ךומסל 'תי אוה יאדכו ,וגישהש הממ בויא
 והנעמב ורמא וזו ,ובבלכ הניבו המכחל השעש " רדנהמ הלחת
 ,תובו תויעבט תולאש ול השעו ,הניב תעדי םא דגה :ןושארה
 העמ .םינפ לכ לעו ,ןבאל היה אוהו ,איהילא השעש הממ רתוי
 יכ ,הניב אוה ערמ רוס ,ינוצר ,ודעהה יכ :ורמאב בויא
 ומכ ((8) המכ אוה ,בוט השעו ,ןכל ,רדעה אל ,לעופ אוה הניב
 : רמאש ומכ 'תי ונממ ושפנ וקדצ לע וחיכוה רחאו ,לאה ול הארהש
 .'גו טפשמ רפת ףאה :ןכו ,'גו רסוי ידש םע ברה

 היה אוה יכ ,וילע םעכש אל ,ותוטש הזב ול הארה הנהו
 ףא יכ ול הלילחו ,ןמזה ינב תאנק ךרד 'תי ינממ ושפנ קידצמ
 וילע ואפתיותלוז םא ,ובל תישי אל םלשה שיאה
 רפח .זפילאל .ךרכתי לאה רמא אלו ,'תי לאה יכ ףא והנני וא
 הננמ וא ילע ראפתמ היהש ,בויא לכנהמ יתוא םתלצה יכ ,(?תמאו

 .'המכח, ליצ קפס ילב (:
 .'כ ויט ביש ומכ ,הדות ליר (?
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 קוספ םייקתנו ,םב ופא הרח ךא ,הז ומכמ 'תי ול הלילחו ,יתוא
 ,אבי ףנח וינפל אל יכ העושיל יל אוה םג :רמאש בויא

 הלאה םירבדה תא "י רבד רחא יהיו : ונשורפל ךשמנ ןכלו
 הנוכנ ילא םתרבד אל יכ ,'גו ינמיתה זפילא לא רמאיו ,בויא לא
 ,םהמ הנוכנ רבד בויא ,דצ לכמ יכ ,ונל םדקש ומכ הזו ,בויא ידבעכ
 בויא ףסויו םרט היה הזש ,םמע ותקלחמב רבדש המ לכ  ,ינוצר
 השעיש ,'תי ול אבמ ןיא ,לאה ןיבו וניב רבדש המ יכ ,ולשמ תאש
 ןיב רתסבש םירבדב םהלו ול המ יכ | ,ויערו זפילאל זמר םוש הזמ
 .שארב בותכ ןיא יכ ('(?) ותוא 'תי וראת םנמא ,בויא ןיבו 'תי םשה

 ,"" דבע אוהה שיאה היהו ומש בויא ץוע ץראב היה שיא רפסה
 כ'ג וארק לאהש םפיעאו ,י" דבע השמ תומ ירחא יהיו בותכש ומכ
 םתצק ןיב ןורתי שי םידבעב הנה ,(ח 'א) הז רפס תלחתב ודבע
 ,השמ תגרדמב םניאו ,ייי ידבעב וראות ("דודו עשוהי יכ ,כ'ג םתצקל
 ונממ הטמלשו ,םלחומבו תמאב י" דבע ודבל אוה ינ
 ןמאנ .יתיב לכב רמאנ :לאה ותוא דחי ןכלו ,ולצא שקהבו הרבעהב
 ןיא ,'תי ול םינמאנ םידבע שי השמ תלוז םאו ,('ז ב'י רבדמב) אוה
 ,וידבע םע ךלמ לכ ךרד ןכו ,השמ תלוז 'תי ותיב לכב ןמאנ דחא
 ,ראובמ הזו

 אלו ,רואב דוע ףיסוא ,ירבד ירחא ראשי אל ןעמל םנמא
 יכ ,עד :רמואו ,תמא ל הז יואר ןיא יכ ,שיא ינפ אשא
 ויחא ןיאש  ,תמאה אוה ישילשמ א'נ קרפ הרומה רמאש המ לכ
 :רמוא יכ  ,אוהו ,רואב ףיסוא ךא ,רבד הזב שדחמ ינא ןיאו ,םולכ
 םהו ,תויבל םהמ תוטעמו ,תוישעמ םבורו ,ג"ירת ונתרות תוצמ יכ
 םאו ,םלכמ תווחבנגהו תויוקעה םה ,תויבלה ,ינוצו
 : תויבלהמ הנושארהו ,הרומחבכ הלק הוצמב רהזנש יוארו תורחבנ םלכ
 ,ןושאר עינמו יוצמ םש שיש תעדל ,וב הנוכהש ,ךיהלא יי יכנא
 ,תוישעמה תוצמה םייקמה ש  ,קלוח ןיאו קפס ןיא הנהו
 תומלשכ ותלעמו ותומילש ןיא םתצק ערופו
 ותלעמ ןיא ,דבל תוצמ ב"רת םייקמהש דע ,('םלכ םייקמה
 ,תחאב ונלשמהש ומכ ,תויבלה תוצמב יכ תמאו ,ג"ירת םייקמה ומכ

 ."ידבע, רפסח הארנ (1

 .תומוקמ המכבו ,היי 'ג ביש .טיכ ריכ עשוהי (%
 .שיע 'א ילשמב שממ ונושלב וירבד הלאכו (5
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 ןורתי יכ ,לדבה שי ךיהלא י"י תא תעדיו :הרותב ראבתנש ומכ
 לע  ,םייוארה םיתפומב ,ינוצר ,תטלחומה העידי ךרד הז עדויל לודג
 ,ןימה- הזב לדבה שי | ,תוישעמה תוצמב םג יכ ,הלבקב הז עדויה
 םירשעמ הלעמל הכסהש תעדל ,לשמ ךוד לעש םידומ לכה יכ הזו
 הכסד םושמ הז עדיש ימ: תגודמכ וניא ,הלבק ךרד הלוספ המא
 יכ ,(*(יא הכוס) אניע היב אטלש אלד םושמ יא ,ןניעב יארע תריד
 ,יספלא ברו םירה יקספב ונל ידו ?ארמגב חרטנ המל ןכ וניא םא
 ללכבו ?הלא ואטח המ יכ ,תויבלה תוצמל ןידה אוה יכ ראובמו
 העידי אוה ,יתפומוויתובפ תלוזב ובד תעידי לכ
 םהיתפומו תויבלה תוצמה תובס יכ ,קלוח ןיאו קפס ןיאו ,הרפח
 ,המלש םלכ לעו ,ל"ז ונימכח ודסיש ,תיהלאהו עבטה ירפסכ םה
 םהה םיובדה ופחיתנו ,נילנ וניתונועב םאו
 ,םש ב הנוכי דשא ,דומלתב רזופמ םהמ אצמנש המ קר יםינְויל
 .ול יוארכ ,םדרפ

 םעש פיעאו ,תוישעמה תווצמה לכ םייקמה יכ ראובמ ןכל
 תוצמה לכ םייקמה תלעמכ ותלעמ ןיא ,הלבק ךרד תויבלה עדי הז
 ,תמאה ךוד לע העידי ארקנש המ תויבלה עדי הז םעו ,תוישעמה
 ,"י ידבע םהו דאמ םילודג םידבכנ םינושארה םאו ,תפומב ,ינוצר
 ותלעמ ןיא ,תינשה הנרדמה תאזל עיני רשאו ,דוע רוכזנש ומכ
 ,םיאיבנה תנרדמל עיני רשאו ,םיאיבנה תאובנל עיגמה תלעמכ

 ,ונל ןיא ונאו ,היערשמ תאיבנל עינמה  תגודמכ ותלעמ | ןיט
 ,טלחומב םדא ינבמ שיא תומלש לע זומול הצונשכ
 בויא ןכלו ;םימלשה ןודא היה אוה יכ ,ונבר הש מ ,רוכזל קר
 תויבלה תעדל םג ילואו ,תוישעמה תוצמב םדאה תומלשל עינה
 ,קידצו ,ערמ רסו םיהלא אריו ,רשיו םתב ראיֶס ןכלו ,הלבק ךרד
 הזב ויער ויה ןכו ,הז אוה ותומלשו םדאה תמכח תילכת יכ המדנו
 יפל ,הנילעה אוהש הגרדמה תאז לע ומצע האר ושאכו ,תעדה
 יערופל הרקיש ומכ ,ןוילכו תיִמכ םהש ןירוסיי והועיגהש הארו ,ותעד
 ,הלכמ אוה עשרו םת ,יתומא ןכ לע איה תחא :רמא ,תוצמה
 וקלח וירבחו ,עשרה ומכ הלכי םתהש ,םימעפל ןמדזיו הרקי ,רמולכ
 ןוילכ ויחיש ,כ'כ ישוקב הגרדמב ,ולש  ןירופייה ןיאשב ,הלחת וילע
 < ,םהל תמָאו רמאו ץמאתה אוהו ,ןבל בא תוחכות ךרד לבא ,דובאו

 .ויטפ רסומה יסב ןייעו ([
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 יכ ויער ואר רשאכו ,ושפנ תרמ ערוי בלו ,רומגה תומכ םיזע םהש
 ,וירוסיי ואב םרמ ,רשיו םת יתלב היה יכ ,וטפש ,הז רופכל ןיא יב
 ווע לאה כ'או ,םדאה ןימ תילכתב םת היהש ,םדגנכ קזחתמ אוהו
 לכל ואיבה הנהו ,םדא ינב יניינעב ןיד השוע וניא ללכבו ,וטפשמ
 טרפבו ללכב םדאה ןימ תומילש תילכתש ובלב בשחמ היה יכ הז
 ךרד בלה תוצמ םויק הזל רבוחיש םע ,השעמה תוצמ םויק אוה
 האמכ ןמאנ 'תי אוהו ,'תי לאה וירחאו אוהילא אבש רע ,הלבק
 תילכת ךא ,םדאה ןימ תומלש תילכת הז ןיא יכ ,והועידוהו ,םידע
 תויכלה תוצמה עדיש ידכ ,תינויעה המכחה איה ,םדאה תומלש
 תויבלה תוצמה עדיש ,רמולכ ,תטלחומה האוכנה הירחאו ,םיתפומב
 ולאכ אלא הז ןיאו ,תטלחומה האובנל עיגיו ,יוארכ תויחרכה תונעטב
 ,קידצו ערמ רסו ,םיהלא אריו רשיו םת תייה ,תמא :בויאל לאה רמא
 יםישק ןירוסיי ךילע ואב םא ,הז םע םנמא ,תומלשה תילכתב ךימי לכ
 ךניא ןיידע יכ ,הז לע ינמישאת אל ,ןוילכו רומג תומ וא ,תומכ
 בהוא היה םהובא םנמא ,טלחומבו תמאב ידבעו יבהוא
 תעגה םאו .טלחומב ןמאנה ידבע היה השמו טלחומב
 השמ תומלשל תעגה םאו ,תוער המכמ ךיתלצה םהרבא תומלשל
 תגודמב ךעאו ,יאדכ ןיידע ךנא ללכנו ,םלכמ ךיתלצה
 ךיתלצהש יטפשממ בייוחמ היהש דע ,ה'ע םהכ ילצא ביבחה
 . ולא יכ ,ינוצר ,הז ךפה בייוחמ היה לבא ,ךילע ואבש ןירוסייה ולאמ
 אל . יכו  ,ךיתונורסח לע סנקו שנוע היה ךילע יתאבהש | ןירוסייה
 ויה ךילע יתאבהש תובוטהו ,ה"ע ולא תגרדמ לא תולעל תצמאתה
 ,קדצ ינזאמב לקשמב טפשמ יכרד לכ יכ ,ךיתומלש לע לומגו רכש
 בוזעיש בומהו ,דדבל השעיש בוטה שיאו שיא לכל לקוש ינאו
 יוארכ הביזעה קלח לעו ,היישעה קלח לע והלמגאו ,רדבל ותושעמ
 לכ והשעמ ,י"" ריב טפשמ ינזאמו סלפ יכ  ,רעושמ ןמזבו לקשמב
 אוה ,תילכתהו ,בומ הש עו ,אוה ונילע ונוצר לכו ,םיכ ינבא
 .היערשמ השע הז רשא ,בוטה תילכת

 .דחאה ,םינימ ינש ,הזה םלועב םישנועב לאה טפשמ ללכבו =
 ער השעמ ,ינוצר ,בלב םא השעמב םא ,ערה ןינעה ונתושע לע
 הנושארה ותחנהב ןוע ארקי הזו ,תויבלב דספנ תעד וא ,תוישעמב
 תושעמ (?) טרוח לע ,ינשה ןימהו .הועה םעטמ ,יתעד יפל
 יפל הנושארה ותחנהב אטח ארקי הזו] ,בלב םא השעמב םא ,בוטה
 ,הנרסחא ומעטש (ט"ל א"ל תישארב) הנט ח א י כנ א :םעטמ ,יתעד



 133 ףסכ ןחלש

 םדא לעפ יכ ,שיאו שיא םע םינשה ולאמ ןימ ןימ לוקשי לאה ןכל
 שיא חראכו ,ןינקו לעפ אוהש ןושארה ןימב ,רמולכ ,ול םלשי
 ,דבל קדצ ינזאמ 'תי ולו ,רדעה אוהש ,ינשה ןימב ,רמולכ ,ונאיצמי
 יכ ולק שמ יפכ בוטה ןמ השענש המ לע ,בוט ונל לומגי ןכו
 דחא שיא םאו ,הלילו םמוי הרותב הגהנש ונוצ הנה ,לשמ ךרד לע
 הולשב ונדימעי לאה הנה ,תולילה לכ הלטביו םימיה לכ הב הנהי
 תבב םא הזו ,םיאלחבו ןירופיב ונדמעיו ונבזעי וימי יצחו ,וימי יצה
 שיאב .ושיגרי אל ןמזה ינב לבא ,הז לע שקהו ,ןינוריסב םא תחא
 תובוטה ןמ ורדעהב ושיגרי אלו ,השעיש תוערה תולועפה קר ,שיא
 אוה הארהו ,'תי וילא עדותהש דע בויאל הרק ןכו ,תויבלב ןכש לכו
 האוכנל תמדוק המכחה תאזש תויעבט תולאשב בויאל הז לכ 'תי
 תדבכנ הגודמב האובנה תגודמל בויא עיגה זאו ,חרכהב
 אלש המ ,תואיצמה תודוס ול עידוהל ותא רבד לאהש רחא ,דאמ
 לע הדוה ,'תי ותא תמאה יכ בוא ריכה רשאכו ,ויערל ןכ השע
 ,םינימ ינש -- םימכחה ורמאש ומכ -- תולכסה יכ עדיו  ,ונורסה
 ארקנ ןושארה רשא ,רדעהה ךרד לע דחאהו ,ןינקה ךרד לע דחאה
 םיכוטה לכ הנהו ,ותלוז תלעמו ומצע תלעמ ריכהו ,אטח ינשהו ,ןוע
 וואתש ומכ םינפל ודבעב לאה וראתש ,בויא דעהו ,י"י ידבע םה
 ,קלוח ןיאו קפס ןיאו ,'תי ול בורק רתוי יד ב ע אוה םויה לבא ,התע
 השמ קו ,'תי ותיב לכב ןמאנ ,טלחומב י'י דבע ןיא יכנ
 ,רתיו תוחפב ףולח םב ,ונממ הטמל רשא לבא ,היע םיאיבנה ןודא
 רפסמ ןושארה רמאמב וטסירא רמאש המ םע ךשמנ זיכו ,ברו טעמו
 ורקיש פיעאו ,םהימי לכ םיחילצמב וראותי הלעמה ישנא יכ ,תודמה
 ומכ ,םיכאלמ אל ,םדא ינב םתויה דצמ ךא ,בויאכ םיער םיעגפ םהל
 וניבר השמכ יכאלמה שיאה יכ ,ראובמ ןכ םא ,הכוראב םש ראבתנש
 .תמאב חילצמ םייק דימת אוה היע

 אוהש ,ונתוות תעד אוה ,ונומאש המ לבמ הלועה הנהו
 םתצק םיניבמה ןיב תועד קולח ונתרות תעדב ןיאו ,השמ תרות
 םנ והניבנו ,םיאיכנה ושרפש ומכ ,לכל רחא תמאה לבא ,םתצקל
 יופ.אוהו ,בויא ופס יופ לכ הזו ,וירחא ונחנא םנ הרומה
 לכו ,דואמ רומח ןינע הז יכ ,הזה םלועה ייחמ ,ייחה ץע
 קוקבחו א ב"י) הימריב ראובמש ומכ ,הז .רדס לע והמת םיאיבנה
 הזבו ,םתלוזו (וי'ט 'ז תלהק) המלשו (>י ' םילהת) דודו ד 'א)
 הואשנ ,תוהיטתה לכ ווסו ,קפפה השענ רפסה
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 ,שיאו שיא יפכ שיאבו ןימב םדאה ינבב תמייק לאה תחנשה
 ,הז לכל הדוי םכחה וטפיואש יתעדמו ,הזב ידו
 סנכהל הצרי םא ,והחדנו ושפנב אטחנ המלו
 ?השמ תדב

 םימלשה ןודא היה ודבל ה"ערשמ יכ ,ונירבדמ הלועה ,רבד ףוס
 םגו ,העידיה רצמו הלבקה-רצמ ,ינוצר ;תכלהכ תוצמה לכ םייקש
 ,עגנו עגפ לכמ רמשנ היה ןכלו ,תילכתב המילשה האובנה דצמ
 ,שנועה דצ לע םיעגנו םיעגפ םהל ורקי ,ונממ הטמל רשא םנמא
 ףולחה היהיו ,אטחהו ןועה ינוצר ,םרכז םדק םינימ ינשמ דחאמ
 ףאו ,הנושארה הגרדמה ינב יכ תמאו ,ברו טעמו רתיו תוחפב םהיניב
 םהל היהי ,םיתשו תחא קו ,תוישעמה תוצמהמ םימייקמ םניאש
 ז"הועב םיעגנהמ טלמהה םלומגו ,ושעו ומייקש המ יפכ ,בומ רכש
 רכש חפקמ היבקה ןיא יכ  ,םתנרדמ יפכ ,רעושמ ןמזו לקשנ רועש
 .ב'הועב יכ ףא ,ז"הועב הירבו הירב לכ

 תובוט ןינע רדסל אוה ,דבכנה רפסה הז תנוכ יכ ,רבדה ללכו
 תשלשו ,דחא רנעל בויא ןיב הלחת תקלחמב ,ויתוערו הזה םלועה
 היה אל ז"הועה תוער יכ ,בויא תעד היהש דע ,דחא רבעל ויער
 תמאב לבא ,ןושארה תומלשה ינב ,םידיסחה לע ולוחיש ןידה ןמ
 ןכו ,ם'מעפל ולכיש םע ,םיתעה תצקב םהילע ולוחיש םיאור ונא
 םה יכ ,וילע ןיקולח ויריבהו .טפשמו ןיד וניא לבא ,ךלמ תרזנ אוה
 .תולק תוער אלא םידיסחה לע ולוחיש םיאור ונא ןיאש :םירמוא
 לאה וירחאו אוהילאו ,טפשמ ויכרד לכ ןכלו ,הרהזאו הרכזה ךרד
 ,םיקלוחה ןיב  ,ינוצר ,םהיניב וקספ הרושהו רדסה םייסמו תמאמ ,'תי
 טפשמ ויכרד לכו  ,בויא רמאש ומכ ולוחי תמאב יכ :'תי ןידה רמגו
 .האירק 'תי וירחא ןיאו ,דחי םירבחה ורמאש ומכ

 המב ,םיניבמל יד היה רבכ םאו ,אוה ןכ ןינעה הז רואב םנמא
 הצק םינוילע :םינימ השלש םדאה ינב תומלש יכ אוהו ,ונל םדקש
 אוה ,ןושארה הצקה יכ ,הזו ,םהיניב יעצמאו ,ןורחאה הצקו .ןושארה
 הודענ אל.הנהמ תחא ,ונתות תוצמ לכ תיישעב רומגה דיסחה
 ,הלא לכ רשא אוה .,ןורחאה הצקהו .דבל הלבקב לבא תויבלה םגו
 ,הלא ינש ןיב יעצמאהו ,האובנה תומלש דועו ,םיתפומב תויבלהו ול
 : דוע ןיאו ,םיתפומב לבא ,ולכ ןושארה תומלשה ול חקל רשא ,אוה
 ,דישר ןבא ,רצנובא ,טסורא רוכזנ המל ,םילשמ ולא לע איבהל הנהו
 וב בוזענו .טארקופא םונילאג סודילקא סיטסארפת ,ואיטסאמת
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 םג אברו ייבא טקה לאומשו ילבואה יאתנו ,ארופק
 ,רזעילא 'רו אביקע 'ר םג ,ןנחוי 'רו ,שיקל ןב ןועמש 'ר
 םידיסחה ונמע ינב תריכז םידוהיה ונחנא בוזענש דע
 לכ יכ קפס ןיאו ? םירכנ ידליב קופסת ,םימלשה םימימתה
 ינב ויה םתצק ,םידבוכמה וניתובר ללכב םינפל אצמנ תויומלשה
 רתוי םהו ,יעצמאה ינב םתצקו ,םילודנ םידבכנ םהו ,ןורחאה הצקה
 ושרדו סדופל ופנכנ רשא ,םה ולאו ,םינושארה ןמ םידבכנ
 השעמ אוהש ,לודג ובדבו תישארב השעמב םמצעל
 ,םינושארה ןמ םידבכנ רתוי םהו ,ןורחאה הצקה ינב םתצקו ,הבכרמ
 ,ןורחאה תילכתה אל ,יאובנ קלח םהל היהש ,ינוצר ,םייעצמאה ןמו
 ןימ ללכ הנהו .ודבלמ דוע ןיא יכ ,הלילחו ,היערשמ תגרדמ איהש
 טעמו ,רתיו תוחפב ףולח ,םהישיאב היה ,םינימ השלשה ולאמ ןימ
 הנא ונמע יצובקב םויה םג ,םיאור ונאש הממ ,ראובמ הז לכו ,ברו
 .םלכ ויהיש רשפא יא יכ ,ץובק לכב היהי ןכו היה ןכ ללכבו ,הנאו
 : תחא הנרדמב

 םלשה ןכו ,תילכתב ןושארה תומלשב םלשה יכ ראובמ ןכל
 םישק םיעגנ ,הזה םלועב והורקי םימעפלש רשפא ,תילכתב יעצמאב
 ,ביוחמ הז ןיאש יפל -- םימעפלו רשפא :ירמא ,הארו --  ,דאמ
 ילוא יכ ,םימעפל ,אוה ןכו ,יושפא ועבמ לבא ,דימת וניא ןכו
 אוהש 'תי לאה ןוצו יפכ הזו ,אבה םלועה דע ושנע לבקי אל
 ,וינזאמב 'תי אוה האריש המ יפכ ,ינוצר ,לכל ןושארה לעופה
 חינהש המ רובעב ,זיהועב םלשה ותוא שונעל הצריש ,ויניד ירפסבו
 רשא ןינירה ירפס יפלו ,לקשמה יפל טופשיו י" ארי ילוא יכ ,בזעו
 וא  ,ב'הועל אוה וא קר  ,וימיב זיהועב םלשה הז שנעי אלש ותא
 רסחה הז לאה השעי אל המלו ,דוע ןכו ונב ינב וא ונב ימיב
 ירפסב ביתכ ןכ יכ ,ערה ישועל ןכ השוע אוהו ,בוטה תצק יחינמל
 ,קופקפו דשה םיש נ אל ונחנא הנהו ותא רשא ןינידה
 אל םירצונה ןכו ,ונלש ןינידה יופסב קספיש המב
 ולש ןינירה ירפסב ונחנא קפקפנ ךואו ,רסיקהמ ןינירה ירפסב וקפקפי
 הנומא.לֶא ,טפשמ ויכרד לכו ולעפ םימת רוצה יכ ,קלוח ןיאו ?'תי
 וריכי אל ,םיניע םהל ןיאש ןומהה םאש ןכש לכ ,'גו לוע ןיאו
 קרצ וניביו . וריכי \ ,ונכ< םיחקפה םא ידו  ,םהלו ונל המ  ,ויטפשמ
 אוה ןינעהש ,ונרמאש ומכ הנהו .הנה .דע ונזמוש ומכ ,ויטפשמ
 ןימב םלשב ןכ םג ןינעה אוה ןכ ,יעצמאבו ןושארה הצקב תוגרדהב
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 ולא ןיב יכ לבא ,היערשמכ הצקה תילכתל עיגה אל םא ,ןורחאה
 םנמא ,ברו טעמב םא ,רתיו תוחפב םא ףוליח שי ןירוסיה ילבקמ
 לכל עודי יכ ,ומש המ רוכזל ךירצ ןיא ןורחאה הצקה תילכתב םלשה
 אוהו ,ותרותו השמ קר םידוהיה ונל ןיא יכ ,ה'ערשמ אוהש
 ,תימלשה תילכתב ויתוצמ לכ אלמו ,הרובגה יפמ ותרות לכ םייק .היע
 ,המימתה המילשה האובנב רחאו ,םיתפומב רחאו הלחת הלבקב ,ינוצר
 םאו ,אטה וא ןוע השע אלש ןכש לכ ,הדבע אלש הבומ חינה אלו
 זהיועב ושנוע לבק הנה ,ומצע לע אוה דיעמש ומכ ,הבירמ ימב ואשע
 דע ,םדאה תומלשל עיגה חשמ יכ ללכבו ,הרותב ראובמש ומכ
 יכ ןהער וב עני אל ןכל ,ךאלמ היהו םדא ןב רדנמ אציש
 כרקי ימו ,שומי אל ומוקממ ,הלס הסהי םשה יפנכ תחת היע אוה
 אל 'תי לאה יכ ,רפסה הז תלחתמ ראובמ הזו וב תעגל וילא
 םורמל הלע היערמו ,ץראב םיבשויל קר תיחשמה ןטשל תושר ןתנ
 .םימשב בשוי

 י נב טתויהל וגיבהוא לכו ונינבו ונחנא ונכזי םיהלאה
 הנרדמ ל הלענ הלע םאו הנושארוה הגודמה
 .חבשהו הלהתה ךרבתי ולו !תמאו דסח ,תיעצמ אה

 יערה יכ ,םינפ לכ לע בותכל ינטב חוו ינותקיצה לבא
 אל יכ ,םתאנקל יעצמאה ינב ו: םא ,ןושארה הצקה ינב םישנאח

 לכ ,םייעצמאה םע ,ינוצר ,םמעש רחא ,םתוננל םעט המו ,םתלעמל וגישה

 ה לבקב הלכ הרותה לכ ומייק םה םייעצמאהו ,דועו םינושארה תומלש
 .('תויארהה  םיתפומה ריסב תומ םא ,םיתפומב וחאו הלחת

 הצקה ינב לע וניעלי םא ,םיעצמאה ינב דוע וערה ןכו

 תויהמ ברו ,תונעטו םיתפומב ותולדתשהמ םדאה ענמי ,רחא רבד
 .הלבקב תויכלהו ,תונעטב תוישעמה תוצמה גישהל ,וומש ללכה
 לע ללוהמו וחרט לע חבושמ -- ("םכחה רמאש ומכ -- דחא לכו
 עָמושה ,ידו ,ואצמנ םא ןווחאה הצקה ינב םע ןידה ןכו .ותעיני
 .לדחי לדחהו עמשי

 ,דבכנה הזה רפסה ירקע שורפ ונמלשהש וחא םנמא

 השרפ 'א ילשמב וירבדל םימיאתמ םלכ ,זיחאו הלא וירבד םנ (!
 .ש"ע יג

 .שיע ,א"יפ רסומה יסב אוה ןכו .ע'בארה (:
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 :רמואו אתוחידבד ילימ ךרוד ,רפסה ףופבנש המ שופא
 ףסויו ,והער רעב וללפתהב בויא תובש תא בש "יו :ביתכ יכ

 ,וללפתהב ושוריפ ןיא הנהו .'גו הנשמל בויאל רשא לכ תא
 ,ובל לכב י"י לא ובוש תוכזב היה ותובש בוש יכ  ,וללפתה תוכזב
 זא יכ ,וללפתה תעב ,ושוריפ לבא ,האובנהו הלעמה תגרדמל ועיגהו
 ותובש תא י" בש הז תוכזבו ,ושפנ לכבו ובל לכב י" לא בש
 דוע ראביש ומכ ,הנשמל ול רשא לכ תא ול ףיסוהו ,ונומאש ומכ
 דמצ ףלאו םילמג םיפלא תששו ןאצ ףלא רשע העבוא ול יהיו
 .תונותא ףלאו רקב

 יכ ,דחא עגרב וא ,דחא םויב הז לכ ול תתל ייל לקנ הנהו
 וילא דירוהו בוטה ורצוא תא "* חתפ ,ללפתמ וינפל ותויהב
 םינינקה לכ ול תונקל ,לשמ ךרד לע ,םיבוהז םיפלא ףלא
 םוכסה לכ ול ועיגהש רע ,לכה הנקו קושל חלש ףכתו ,הלאה
 . .םואתפ הזה

 םינקנ םירבד םניא ,ואצי ויצלחמ רשא תונבהו םינבה םלואו
 ,הדילו הרלוה הזל ךרטצי לבא ,םילמגהו ןאצה ומכ ףסכב עגרב
 רשע לאה רזעב םדאה גישי םיבר םינשבו ,דלול דלו ןיב הייהשו
 .הנשמל בויאל השע רשא לכ תא יי ףפויו יכ ראובמ ןכל | ,םירלי
 .רקבהו ןאצה הנקמל קר זומרל לכוי אל ,עגר ותואב ושורפש

 ףיסוהל הצו אל יכ .,םבוטל בוטה ולומגו לאה תמכח הארו
 ,הנשמל םפיסוה ולא יכ ,םינומדקה םימיב םרפסמכ קר ,םידליב בויאל
 ומכ .,םינוגי םינבה יכ ,םלשה םכחל בוט הז ןיא ,םירשע ויהו
 .םלש לכל ירו ,(ןוממה בקר .,םינבה בור :רחא רמאו ,םכחה רמאש
 אוהש ,בקעיכ תורובגל רשע םינש וא הרשע אוהש ,ןושארה גישיש
 ריעשב לאה רַעָש ללכבו ,תוקולחה לכ לבקמ ןושארה רפסמה
 יד ,תואנ רועישב םיהלאה ול ןתנ רשא בויא רשוע יפל יכ ,לקשנ
 הלעיש ןכתי ,תומהב םיפלאכ דחא לכל הלעיש רע םידלי רשעב ול
 קלחיש םלש ליכשמ לכל יד ךסה הזבו ,םיבוהז ףלא םריחמ
 ,םתערל היהי הז רובעי םאו ,םיבוט םה םא ,ויצלח יאצוימ דחא לכל
 :.ללכ םהל קלחל יואר ןיא םינגוהמ םינב םניא םאו

 םינפל ויעדוי לכו ויתויחא לכו ויחא לכ ואביו ,ורמא םנמא
 וגהנמ וניתוארהל ,הז בתכנ הנה .'גו תחא הטישק שיא ול ונתיו ,'גו

 .ףסכ ידומעב רפאי ,ףטה םחלה בקרו םינבה תועמה בקר (.
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 לכ הנהו ,םיבר רישע יבהואו ,והואנש שר יחא לכ יכ ,םלוע לש
 לע אוה ריעהש ומכ | ,ורקבל יתולדו ותרצ תעב וילא ואב אל הלא
 וקחד תעב זאש ןכש לכ ,ישפנ ןויגות הנא דע :הנעמב םינפל ומצע
 היה יכ התעו ,בהז םזנו הטישק יכ ףא ,םחל תפ ול ונתנ אל
 ןכו ,ןומהה גהנמ ןכ עד ללכבו ,ול ופיסוה גלפומ רישע

 חתפיל ןכו ,(ויכ ויכ תישארב) ויערו ךלמיבא םע וירבדכ קחציל הרק
 ,םמוקמב ונל םדקש ומכ ('ז א"י םיטפוש) רעלנ ינב סע

 העיצק תינשה םשו המימי תחאה םש ארקיו :ובתכ םנמא
 םתרזג דצמ םירומ תומשה ולא רשא ,ךופה ןרק תישילשה םשו
 םישנ אצמנ אלו :ןכ רחא בותכיש המל העצה אוה ,םימוצע םיחבש
 ללהל לכונש הלעמה אוה חבשה הזו ,ץראה לכב בויא תונבכ תופי
 ,הזב ויניע ןתי רחבנ םדא לכו ,התחלצה איהו בורב השאה
 ,ןהמע גוודזיש רפי לאהש רחא ,תורחכנה םישנה םע גוודזהל ,ינוצר
 תומש רכז אל םלואו .הלאב תכלל יתיפנ אל ינא םאו
 םהינכש לע וגילפה אל יתעדמ יכ ,םחבש אלו םירכזה םינבה
 תלוז יכ ,םיבוט םינפ לכ לע ויה יתעדמ םאו ,תונבה ומכ תומילשב
 וטסירא רכזש ומכ ,התע בויאל תאצמנ המלשה החלצהה התיה אל הז
 | .תודמה רפסמ ןושארה רמאמב

 ךשמנ הזי ,םהיחא ךותב הלחנ םהיבא םהל ןתיו : ובתכ םנמא
 קלח ןהל קלָח ןכלו ,ןפוג תומלשב ןתחלצה תונלפהמ םדקש המ םע
 יכ ןכש לכ רישע ליכשמ לכל יואר ןכו ,ןהיחא םע קלחכ
 ,המכחבו הוותב הלעמהו סחיה ינב ןליג ינבל ןתוא אישי
 הנק לבא ,התע היה לודג םכח יכ ,בויא השע ןכ קפס ילבו
 .לודג רקויב המכחה

 הנה .תורוד העברא 'גו תאז ירחא בויא יחיו :בותכ ןכ ירחא
 ואב רשאכ םיעברא ןב ומכ היהש ןכתי יכ ,דאמ ירשפא היה הז
 ,םימי שדח ומכ תמדוקה הרצב דמע םא ידו ,םיערה םיעגפה וילע
 .חריה ךלהמ הזש ,םוי םישלשכ אוהש

 םינשה םע תומדוקה םינשה ןתוא בותכה ףוצ אל םנמא
 םתצק ולָּכ --- םיעברא וא םישלש ויה םאו -- תומדוקה יכ ,תורחואמה
 לכא ,ונל םדקש ומכ ,םדאה תומלש תוגלפה יתלבב םתצקו ,ןירוסיב
 הנה האובנהו העידיב תומלשה תלודגל ותולע רחא ויהש תורחואמה
 ויה םינושארה םימיה תמאבש פיעא יכ ,ןובשחב ונמיש יואר ולא
 שי בוטלו ,םיבומ רתוי םינורחאה ולא הנה ,םתגרדמ יפל םיבוט
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 רתויה החלצהה לא :בויא 'עיגה דבל םינורחאה ולאבו ,תובר תוגרדמ
 .החלצהה תילכת אוהש המ קר ןאכב בותכה הנמי אלו ,הלועמ

 תאז ('ךיא רבחמה רמא ,םימי עבשו ןקז בויא תמיו :בתכ כ'חא
 תובוטמ םיבותכה לכב םדא םוש לע :רופס יתיאר אל םלועמש
 'ןכ הנה !תמיו -- ונינע םילשהל הנורחאב הרמ היה אלש ,תחלצהו
 תוגלפומ תוחלצה ול ויה םאו ,ףסוי לע ןכו ,תובאה תשלש לע בותכ
 ,ףסכה לכ תא ףסוי טקליו ,רב רובציו ,םירצמ ץרא לע טילש תויהל
 ,י" רבע השמ םש תמיו -- ףופב ה"ערשמ ןכו ,ףסוי תמיו ףופב הנה
 ןכו ,עשוהי תמיו -- ףוסב הנה ץראה לכ שבכ םאו ,עשוהי לע ןכו
 ,יל יתינב 'גו ךלמ יתייה תלהק ינא :ומצע לע רפס םאו ,המלש לע
 ויה הנה ןה ,תודשו הרש םדא ינב תוגונעתו ,יל יתסנכ ,יל יתישע
 םיכלמב ביתכ הנה הז לכ לע ףא הנה ,ותיבב ול ויהש םישנה ףלא
 ןקז תומל קר ,תירחאב הבוט ונל ןיאו !ונל אנ יוא ,םלכ ןכו ,תמיו --
 !ה בוט התוא ל '! ,הבוט הבישב וא םימי עבשו

 עיגת ושא תיתמאה הבוטל ונתלחות םלואו
 .ףוגהמ הדופה וחא שפנל

 . ןמו ףונה םולשמ הזה םלועה תובוטמ תוארל ונכזי םיהלאה
 ונל קיפסנש המ ,םינוכנה םירברה רתיו ,םינינקהו רשעה
 בישוחלו ,ונימצעל תושעל ,ונייחב ונתנווכ םילשהל ,ונינבלו

 ןוממב ,םידיחי פחיה ילודנ | ,םידיגנ ןיב וניתונבו ונינב
 םירבדו  ,םיקוחו תד ירמוש תולעמבו ,םיקפתסמ םירישע
 תובוטל ,וניתומ ירחא ונערזו ונחנא הכזנש דע ,םיקיתע

 ,םיקירצ לש ןתציחמב סנכנו אבה םלועה

 .(ז"י תוכרב) :בויאד ארפס םייסמ יוה דכ ןנחוי בר ירבד ןיעכ 6

1%* 
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 אריפיד. המלש ירטסיאמ תאנב רודות ויאלח דוד אנא

 ןבל בויאו ילשמ שוריפ תעיב ןא (םנטגופ) רויקמ עינ אטפל

 לאדיוו 'רל () לחיכואלא השמ 'ר לאלדא רי אלע יפסכ
 ןאכו ,וקח תצנקו דופו דלוש ויצי יפסכ ןבא (ליפאל ליפור

 הנקי ףסכב הריציל ג'כק | ןויס ז'כ ,(זבאממ6 49186) ךלד
 :'(?) ליוטלא השמ

 16ם 316 (?8]0313 -- 602 -- / סץתנטמ 667 107

 608 11315020 53]סמגס 121-7162 אטפל!) . . . 680םב6 58

 גס טסזאבט( 306 0016] (10%6 (?) יפסכ ןבל בויאו ילשמ ייפ,

 םטתסמ 2 110565 גם 1 0168] . . . טמ6 6:2166 6ם

 27615. -- 27. ןויס זמ ]13מםע6 4

1( 1/8060, 8780. 136020, 0. 



 .ףסכ תורצוצח

 (69) (1577) דישה

 רצואב םיאצמנה י"כ ינשמ הקתעה תלהק רואיב 9.

 .דרפסקאב םירפסה

 (כאזסז0: (08₪6[24021 [צ6ט4ט6ז צץ" 9

 101. 55%--42. אז. 362 10[. 1--17: 5.

 [ןפת 48501 (סחוחו. סת 66165185%68 1

 106 101!סווחַש 60|!ססתסח : ןב ףסוי רמא

 תנש ןיטנאטשנוקב ספדנ ,םירישה ריש רואיב 1.

 :יתנקז םג יתייה רענ :יפסכ



 :רואל איצומה רמא

 תולינמה יתש םג .ףסכ תוצובקב תמא בתכב םושרה יפ לע
 םא יכ וניוק הוק הנהו ,רבחמה םארקי ףסכ תורצוצח םשב הלאה

 ףפכ םירישה רישל ושורפ היהי ,המה רוחמ ףסכ ויופס לכ
 ףכ אולמ קר אוה הנהו הרופ םישמח ףושחל וניוק  ,םיתעבש קקוזמ
 תוליגמה שמחמ גזמה רסחי אל רוכעבל םלוא ,דחא ףד אולמ תהנ
 השלש. ךותב םפדנ ותוא יתאצמש דע יתעני ,הרדענ הנהמ תחא
 םירפסה רצוא ןייע] דישה תנש ןיטנאטסנאק סופד "םישוריפ
 .דואמ תואיצמה רקי אוהו [788 ןמיס

 םהרבא ןב קחצי 'ר ל"ומה ירבד תא םג םכינפל קיתעמ יננהו
 ינש ידיב חקאו : לזו הזה רפסל ותמדקה ףוסב שירקע הדוהי ןב

 בישי ראש שוריפו ,ןואג הידעס וניבר שוריפ בהזה : תורתנצ

 קתני הרוהמב אל שלושמה טוחש תויהנו ,םישדקה שדוק ארקנה

 המדקה םוקמב יתמש ,ןירה תא קסופה ןיידכ השלש םידעה תויהלו
 רבד תוליגנמה העבואב ושא יפסכ ןבא ףסוי 'ר ברה שוריפ
 ארי יכ הרצקבו ללכב םא יכ רבד אל םירישה רישב טרפבו הכוראב
 .'כו וילא תשגמ



18 

 ,םירישה ריש
 ילשמו (?) תלהק שוריפ וזל םדקש רחא ,יפסכ ןבא ףסוי רמא

 ונל יואר ,ותמכחב היע המלש רבחש /י
 ,היע המלש כ'ג ורבחש םירישה ריש שוריפב המ םירבד בותכנש
 םבורב םיבוטה םינפל םושריפ רבכ יכ תולמה שרפל ךירצ ינא ןיאו
 ,םיטרפב םיזמר זומראו ללכב הזה רפסה תנוכ לע קר רבדא אל ןכל
 ץראל ויאמה רוא מה יכ ,יבלמ אל תוללוכה הנוכה תאז םנו
 הזב ידו ,(!ישילשמ א"נ קופב טרפב הז ונעידוהשכ הזב וניניע ריאה

 ןמ אוה רפסה הזש ילצא קפס ןיאש רמוא ןכלו ,ונל זמור ותואב
 לכ ןיאש ,ורפס תלחתב ל'ז הרומה רכזש םילשמה ןמ ינשה ןימה
 השרפה התואב ןינעה אוהש ומכ (?לשמנה ןינעל לשמב שי הלמ
 הז ןינע אוהש ומכו ,הקושחהו קשוחה ינינעמ אוה םגש  ,רכזש
 לשמ אוה רופסה ותוא יכ הזו ,םיוש םינינעה םאש קר ,ולכ רפסה
 לכשה קובדל לשמ אוה רפסה הזו ,תיעבטה הרוצהו רמוחה קובדל
 ,םהבש דבכנהו ,םינימ העבראל קלחנ אוהש םדאה לכש םע לעופח
 טרפב רפסה הז לכב זומרל ה'ע המלש ןוויכ ןכלו לצאנה לכשה אוה
 םישנב הפיה ארקש אוה קדקודמ רתויה ןכלו ,ללכל תואנ ןינעה םאו
 ןוויכ כ'ג לבא ,לעופה לכשה םיענה דודה ארקו ,רקי רתויה חכה הז
 תומוקמ המכב ונלשמב ךירצ הז יכ תרבדמה שפנה ללכ לע זומרל
 שפנה תאז ררועמה עינמה .אוה לעופה לכשה יכ עודיו ,רפסה הזב
 םגו ,תומכחה עדויל עודיש ומכ לעופה לא חכה ןמ אוביש דע
 ךל אצמי והושרדת םא : בותכש ומכ ותוא שורדתש שפנה ךרטצת
 \ .('ט .ט"כ .איה'בד)

 יטרפ ראבל ךרוצ ונל ןיא ללכב ןינעה הז ונואבש רחאו
 רע הז לע דעהל םהמ טעמל קר ןווכבמ דחוימ םעט ןיא םירמאמה
 ,רישה תכאלמ ךוד םינוקתו םייופי קר וניא יללכ אוהש ובורש

 רישה תצילמ ךרד לע רמאמה הזב ליז םימכחה וכשמנו, (י
 הקישנ תיישה קשח קוזח םע תענמה הנשהה םש ארקתש תומסרופמה
 | ."והיפ תוקישנמ ינקשי, ורמאב

 .תפסומ םהמ הלמ לכ ןיא דאמ םיבר םירבד אוהה לשמב ואביו, (5
 .תמדקהב הרומה ןושל הז. -- לשמנה אוהה ןינעב ןינע
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 ריש :ורמאו ורפס שארב היע המלש ונעידוה הזו ,ןויגה יעדויו
 םירפס 'ג רבח היע המלש יכ ,אוהו ,ללוכ ןינע דוע עידוי ,םירישה
 ,םינמ 'ג לע אוחה היע םיאיכנה רובדש רובעבו ונידיב םיאצמנה
 ולכ ארקנ הזו ,ללכ ךות וב ןיא וטושפ הלגנ ולכש דהחאה
 ןוימדו לשמ קר ללכ הלגנ וב ןיא רתסנ ולכ ש ,רח הו ,ףסכ
 הז רשא הלגנו ותפנ וב שיש דחאו ,בהז ולכ הזו ,רומנ
 תלהק היהו ,םירפסה השלש היע המלש רבח ןכל ,בהז יחופת הנוכי
 ןמ ילש מו ,ינשה ןימה ןמ םיריש ה רישו ,ןושארה ןימה ןמ
 :שדוקה ירפס לכבו  ,הרותב הז לע שקהו הז רוכזו ,ישילשה ימה
 ןימ ףילחנ ךיא הזב רבדנ הנכסב רמאמו רמאמב ךא ,היע םיאיבנהו
 םא ,תויעט 'במ דחאל ונאיבי הז יכ ,תמב יח ףילחנש דע ןימב
 רמואה תנווכ היה אלש המו ,רקשו בזכ אוהש המ רמאמב םחינה
 רוביח אוה לבא ,שוריפ ארקנ ונחנא רמאנש המ כ'א היהי אלו ,ותוא
 תילכת דע אוכנ ןכ םא אלא ,שוריפ ינא ארקא אלו ,רפיס שודיחו
 רעשה יבוטו הומה 'כ! תנוחב ןימ ןימב וחיכוי ,רפסה רבחמה תגווכ
 יכ ידו ,הז לע םירומג םיתפומ תושעל לכונ אל יכ ,םיבשחמה
 ,ומצעל 72 תמאה

 ומכ (2(5) היע השמ לש תנווכ ובש אוהו ,רקי ןיינע עד דוע
 תומשו :תולימ שרפל ה'ע םיאיבנה לכ ןכו ,וירפס רתיב ןוונש
 השעמ ןינעמ הרותב בותכש הממ טרפבו השמ תרותב ואבש תופדרנ
 תגלפה עמשו ,הרותה רקיע הזש הבכרמ השעמו תישארב
 ,םהירפסב ל"זכה םהירחאו ,ה'ע םיאיבנה ושעש הכאלמה תולובחת
 םהש ומכ הלמל םש ווכזי אל ,זמו קימעהל ובר רשאכ יכ
 ופכ אוהש תרחא הלמו םשב והרימי לבא הרותב
 תוג לפה ןידה הזמו (2) הדרפנ רמחו ןיי :דע ןושארל ףדרנ
 בא המכה םהמ המלענ אל יכ ,ל"זר ירבדב תואלפנ
 .הז ונהנא ריכנ אל

 האדוהה לאלו וניתנווכ יפל רפסה הז שוריפל תורעה ולאב ידו
 .ןמא ומש ךרבתי

 ?ה"ע המלש ליצ וא ?ל"ז םיבמרה ('
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 :יפסכ ןב ףסוי רמא
 .םיבר םישוריפ תושעל יתמדקה הנהו ,יתנקז םג יתייה רענ

 ,הרותב :ארזע ןב םכחה שוריפל וואיב יתישע יתורחכב הנושאר
 יתישע יתונקזב רחאו ,(?חנא'ג ןב םכחהחה השעש המקרה רפסלו

 שוריפ יתישע רחאו ,לשמה רפסו ,ףרצמה רפסו ,דוסה רפס -
 ינתמש ןכ יכ  ,ילשמו בויאו ,תורמו ,היעשימו ,עשוהימ
 יכנאו יב הקרז הבישו םישמח ןב יתויהב התעו ,יתרוחבו יתובשחמ
 םש רשא ('ןאינפריפ ריעב יתויהב תלהק שוריפ יתישע ,יתעדי
 יתאמ ולו ,ינבל הנוליצרבב ןכיה רשאכ ("יתיב תבשל ןוכמ י"י לעפ
 .האדוההו חבשה בור

 ונדמלל ומצע לכ רפסה הזש ונואבש ומכ יתאצמ הנהו
 ינינעב םיבר + תונובשחה תשקבו ,םישעמה תלדגהב תולמעתההש
 ,'חרכהה טעמב םהמ קיזחחל אוה רקיעהשו ,לבה אוה זהיועה
 דחאו םיושעב המלש תַמאי הזו ,תומכחהו הרותב ןויעה  בורבו
 ,שודיחה הז יתאצמש רחא ןכל .םימעפ הרשע קספה השעיו ,םיתפומ
 היהי דאמ המ הגה ,םיקספהו םישיקהה ולא יבל חול לע ובתכנו
 הז היהיש יתנוכ ןכל ,רסָוא אל תאזב םא ,לודג יתולכס
 םייחל המיתחו ,ישוויפ לכב ישעמל המיתח שוויפה
 המצעהו רזעה לאשא םיהלאהמו ,יתובשחמו יתוחנא לכל
 ,הלעתיו ךרבתי

 םוקמב ס"ט אוה ,חנאנ הביתכ הלמה אצמנש םוקמ לכב יכ עדו, (י

 .1896 ןילרב ,םישרשה 'סל ותמדקהב רעכאב חיה רמאי *חאנ'נ

 .קסזקושפספ ןאנגיפְריפ ל'צ (?

 .ףסכ תצובקב ןייעו ,יתב ליצש הארנו ,ייכה ינשב ןכ (:
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 ןורתי המ ינו םילבה לבה "וגו דוד ןב תלהק ירבד 6) ,א
 ,'גו םדא

 םש ורפס שארב חינה היע המלש הנה :יפסכ ןבא רמא
 תלהק ומש הניכו רפסה הז רבוח היע אוהש ונעידוה יכ ('ורבחמ
 ןב רוגא :ומש הניכ ןכו ,המכח וב הלהקנש :ל"זכח ורמאש םעטל
 עידוהש רחאו (יה 'י ילשמ) ,ץיקב רגוא :םעטמ ('א יל ילשמ) ,אקי
 אוהו ולכ רפסה תנוכ ונעידוה םיפוסוליפה גהנמכ רפסה רבחמ םש
 םילבה לבה :רפסה ףוסב רמא ןכו ,תלהק רמא םילבה לבה :ורמוא
 ,ופוס דעו ושארמ הזה רפסה תנוכ יכ ,ונעירוה וליאכ תלהוקה רמא
 הזה רפסב יתנוכ :רמא וליאכ ,לבה לכה יכ :ונעידוהל קר וניא
 לבה םלועה לכש היע ונוצר ןיאו לבה לכהש מאלו לכל עידוהל
 לפשה וניטלועב םגו ,לבה אוהש יעצמאה םלועב רבד ןיא יכ ,אוה
 ןכל  ,ןוילעה םלועב יכ ףא וב לאה איצמהש םייעבטהב לבה וניא
 שוריפ וליאכ 'גו ולמע לכב םדאל ןורתי המ רמאו הז ותעד רואיכ
 םלועב םדאה תולועפב ונוצר לבה לכה םילבה לבה ורמואש ,רמאו
 םילשיש דע תונויעה תומכחב ןויעב ותולדתשהב הז ןיא לבא ,הזה
 לבה וניא הזב ולמע לכ יכ לעופה לכשב קבדתו ,תרבדמה ושפנ
 ,םינשו םימי המלש ינפל ףא הריקחו קפס םוש ןיא הזבו ,הלילח
 ותלועפב םדאה למעישכ יכ אוהו דחא שורד ונל תַמָאל ותְנוכ םנמא
 תהת רמא ןכלו ,קירו לבה אוה הזה םלועה ינינעב ותולדתשהו
 ימויה לגלגה ןמ הלעמלו שמשה ןמ הלעמל אוה םדוקה יכ שמשה
 םדאה למע תגלפהש דילוהל הזה רפסה תנוכ לכ ,רבד ףוס ,ףיקמה
 תותשלו לוכאל אוה בוטהש קפפה היהיש דע ,לבה אוה ז"הועב
 ןכלו ,חמשיו הנהי הזו יחרכה ב תול ד תשההה רמולכ חומשלו
 ,ראבנש ומכ םיתפומ דחאו םיושעב הדלותה תאז (?ותס המלש
 .בומ יעצמאהש אוהו קספה הינהו

 םידקי ,םעפו םעפ לכבו ,('םימעפ הרשע רפסה הזב רכזנו
 אוה ןושארה הצקהש ינוצר ,הרכז טדקש הרלותה תודילומ תומדקה

 אע 9349 .ותרבחמ םשו ומש (!

 2349 תַמָא (?

 .קספה ליר (6
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 ןינעהו ,ראבנש ומכ בוט אוה יעצמאהש קספה השעיה ער
 שי  זיהועב ויתולועפב םדאה ןינע לכש ,המל ש האר יכ הז ב
 תומכחתהה אוה ןושארה הצקה ,םהיניב יעצמאהו תווצק יתש םהב
 םיבר םיתב תונבב םישעמה תלדגהו םיבר תונובשח תושקבל גלפומה
 אוה השעש המלש רכזש | תומזוגה רתי לכ ןכל םימרכ תעוטנו
 םכח ןומהב ארקי הז הנהו תילכת םהל ןיאש דע ,םיבר םתלוזו
 הזו ,םדא ינב ןושלב המכח אוקת הנוכתה תאזו ם לש גלפומ
 קרצ ,ימכחו המכח םכח שומש לכב היע המלש תנוכ
 רמואה קופפ תלוז ,ולכ הזה רפסב רוכיש םיקידצו קידצו
 ,םכח תלהק היהש רתויו :רמואה קוספה ןכו ,המכה יתפסוהו יתלד גה
 ירבעה ןושלב םש ול ןיא הצקה הז הנהו ,תונבררכ םימכח ירבד ןכו
 תמאב הז קר יכ ,המכח אוה ול דחוימה .ומש יעצמאה יכ דחוימ
 חקלשכ ןושארה הצקה לע רבודי לכא ,םימילשה לצא המכח אוה
 רתוי תריכז חקלשכ היהש רוכעבו ,ר תוי ול רבוחיו יעצמאה םש
 בורב טלחומבו םתסב המכח המלש טילחי  ,השק םוקמו םוקמ לכב
 המש ךכש המכחה תגלפה רמולכ ותיה הז לע תומוקמה
 תעד ףסויו .סעכ בר המכח בורב : ורמואב הז ראבי םימעפו ןומהב
 לאו הברה קידצ יהת לא .רתוי זא ינא יתמכח המלו .באכמ ףסוי
 לכ תביזע אוה ןורחאה הצקהו ןושארה הצקה הזו .רתוי םכחתת
 . םיגחבו החמשב וימי לכו ץצול ןלטב אוהש הזל ףרוציו השעמו לעופ
 ןיי יאבוסב וינינע לכו ,תומי רחמ יכ התשו לכא שאר תולקו קוחצב
 ומצעל ללכ םכחתמ וניאו ,םוי םוי גישיש המ איצוהלו רשב יללוזו
 שיכו  שיכו  ,ותיבלו וינבל ןכש לכ ותרחמ וא רחמ םנרפתי המב
 אוה קר ,םלועב םיקסע םושמ הז תלוזו םרכ העטי אלו תיב הנבי אלש
 תללוה שומש לכב המלש תנוכ הזו ,םידק ףדורו חור ףאוש דימת
 אוה רשא ,םיליפכו םיעשרו עשרו לכס ללוהמ תולכסו

 םכחתמה אוה הלא ינש ןיב יעצמאה םנמאו ,ולכ רפסה הזב ריכז
 יד ולמעו ותומכחתהמ ודיב הלעיש רע ,הזה םלועה תלועפב טעמ
 ררסמו ,ועיגימ הנהנו* ,וקלחב החמש היהיש רע וקח םחלו וקפס
 תואצוה איצוי אלו די לע ץבוקו שובלל דגבו לוכאל םחל ,ויתואצוה
 רחאו וייחב ותיבלו ול ,דבל יחר כהב לדתשיו ,שאר תולקו קוחשל
 תוילעו תודמ תיב אל האנ דחא תיב רמאנ ולאכ ,ותומ
 ' ןאצ רומחו רוש יל יהיו ןכו ,וכרוציירכל ןטק םרכ ןכו ,םיחוורמ
 םידבע אלו ,הבוה ןאצו רקב אל ,(ה 'ח תישארב) החפשו דבע
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 ול יחרכהה גישהל םיכחתמ הזו ,ואשה ןכו םיתזו םימרכ תוחפשו
 אל יתיב ינבו ותשא םע תופי םינפ רבסבו החמשב דומעיו ,ותיבלו
 שדוקה ןושלב ןימה הזו ,תועגתשהו תוללוהתהו קוחש ךרד
 יתלב ,ינצו ,םתסב המכח תעדח ימילש לצא ארקי
 קידצו רתוי םכחתהו ,המכח בר ראבי םעפ המלש ןכלו ,הב הגלפהה
 תעדה ימילש ךרד לע םתסב קידצ ןכו םתסב המכח טילחי םעפו ,הברה
 רבורי ,יעצמאהו ןושארה הצקה הגה ,היהיש ךיאו ,דוע ראבנש ומכםדא ינכמ
 יעצמאה יכ ,יואר הזו ,המ כח אוהו ,דחא םשב תובר םימעפ םהילע
 אוה ןושארה הצקהו ,הזה םלועה ינינע יפל ,ינוצר ,תמאב המכח אוה
 םע תובידנה ומכ הזו ,המכח תופסות אוהש קר ,המכחה גוס תחת
 םע סחי תובידנל ןיא לבא תובידנח תופסות אוה רוזיפהש  ,רוזיפה
 יתש ,ינוצר ,וז הנוכתב רשא םילובג השלש םה ולא הנה ,(1תוליכה
 ,רפסה הזב המלש הילע רביד ,םהיתשמ גווזמהו יעצמאהו  תווצקה
 תווצקה יתש יכ ונעידוהל חרכה הזב ידו ,ולכ ורפס הנב ("הילעו
 םידומ םדא ינב לכ יכ ,ןורחאה הצקה הז רואיבב ךיראה אלו .םיער
 ער אוה ןושארה הצקהש ,ראבל חרכהה ואיבה םנמא ,הזב םימיכסמו
 המכח אוהש םימיכסמו םידומ םידירש תלוז םדא ינב ןומה לכש יפל
 פ'עאו ,הרומג תוטשו תועט אוהש :ונל רמאי המלשו ,הראופמ הרומג
 ונוצר ;הצקה הזל שי ןורתי המ רצמו תומוקמה תצקב םינפ לכ לעש
 שיש ינא יתיארו :רוכזיש ומכ ,ןורחאה הצקה לע ןורתי המכחה ןינעל
 הזש תמָאְתִי ללכ ךוד לע הנה ,'גו תולכסה ןמ המכחל ןורתי
 ורמא זיעו ,תוטש כ'ג אוה וב הנלפהה בור ונוצר ןושארה הצקה
 ףויז  עידוהלו הז ראבלו ,(*ברח םלועה היה םיעגתשמה ילול :ליזר
 לכ ירה א םא [ תייימו ,הז ודפ לכ הב םדא ינ+ תעד
 הירכדביתבנתג תאל

 ,רפסה הזב םיברועמ םירחא םינינעמ המלש רוכזיש המ ןכלו
 הז תַמַאל םיעגונ םֶסחיִתמ םינינעב תילכתה הזל העצהל קר וניא
 הזה םלועב םישעמה תלדגהו תומכחתהה תוגלפהש ,ונוצר ,שוררה
 רמא םילכה לבה רפסה תלחתב ורמוא והזו ,הרומנ תוטש אוה
 רוד הז רחא רמאש המו ,'גו ולמע לכב םדאל ןורתי המ 'גו תלהק

 א. 9849 ,יתולכסה םע סחי המכחה ןיאש ומכ (%
 א. 369 ,"הז לעו. (?
 םיערז רדסל .ותפרקהב ואיבמ םיבטלה קר ידומלת רמאמ וניא 65

 "ברה םליעה ראשנ םיענושמה אלול רמואה רמא בוט המו
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 ,אל וא יחצנ םלועה םא ונעידוהל הזב הנוכה ןיא .'גו אב רודו ךלוה
 םאו המכחה תאזב םיבו םירפס השע המלשו עבמה תמכח והז יכ
 ונעידוהל ותנוכ ןיא םג ונתאמ ודבאנ וניתובא תונועב
 תחת שדח לכ ןיאשו ,םיה םע םילחנה יעבטו שמשה תיומנ ךרד
 ינש הזה םלועב ןיאשו ,ןומדק םלועהש הזב ונדמליש דע .שמשה
 תבחרה ךרד רמא לבא ,הזה םוקמב ותעדמ ץוח הז לכ ללכבו ,יעבמ
 ,התילכת עדנ אל לודגו בר ןמז רמולכ ,תדמוע םלועל ץראהו :רובדה
 ןכו ,וז הריקחל םוקמה הזב ןיא יכ ,אל וא ףוס היהי םאש הזו
 םדאה יוכד רמולכ .רבדל שיא לכוי אל םיעגי םירבדה לכ ורמוא
 םינינקה רפסמ תופסות אוה םנינע יכ הזו ,הזה םלועב וישעמב ויקסעו
 יכ 'גו רבדל שיא לכוי אל ןכ םא ,תילכת ןיאל ףסותי רפסמהו
 םיעגי םירבדה לכ ורמוא ןכלו ,תילכתל אבל לכוי אל םדא םוש
 לומעיש וישעמב םדא למע ורכז םדקש ('ומכ קר ,תללוכ המכח וניא
 םינינעה ולא לע קר ,רפסה הז לכב המלש רביד אל יכ ,שמשה תחת
 תחת שדח לכ ןיא ורמא ןכו ,ףתושמ םש אוה ובר פשו ,דבל
 יכ ורכז םדקש שמשה תחת לומעיש םדאה למעב ,רמולכ ,שמשה
 ונוצו ,לבה לכה הנה ולכ הזמ הלועהו רפסה הז הנב דבל הז לע
 ףאו שמשה תחת .לומעיש םישעמה תלדגהב םדאה למע
 ךלמ היהש ,ומצע המלש השעש ומכ ,לכויש המ רותויב נישיש
 הזבו םיכלמ רפסב וילע תודעה אבש ומכ ,והומכ היהנ אל לודג
 םימרכו בהז יתבו ןשה יתבמ לודג יובר ול היהש דע  ,כ'ג רפסה
 ,ומצע גונעתל םא ,תומזוגה לכמ ןכו ,םיצע תורעיו םיסדרפו תונגו
 ךיד לע ,הזמ טעטב ול יד אל ותיב ינבלו ופוג חרכהל ןכש לכ
 ,םינפ םושב לכוי אל הנה םינינקה יובר (?תילכת לא עינהל ץוריש
 םאו ,םיעגי םירבדה יכ תילכת אל לא ףסותיש ועכיי רפסמה יכ
 שווושחא השעש ומכ ,תומזוגה ילעב ןינעכ ראפתהלו לדגתהל
 יכ ,עידוהלו אשנתהל בושהיש רע ותוכלמ דוככ רשוע ותוארהב
 שדח לכ ןיא יכ ,הזב העות אוה הנה ,והומכ ךלמ היה אל וינפל
 רמאל הזב אשנתמ םנחל הנה ,ואיש םימשל הלעי םאו ,הזה ןינעב
 רשא םימלועל היה רבכ יכ ,תאזה הכולמה רבד אוה שַרָחש
 למע לכ יכ עד רמא וליאכ ,הזב המלש תנוכ והזו ,וינפלמ היה

 א. 869. יהסל. (י
 א. 369. *תילכת לא עיגהל ןווכיש ימו ,הזמ טעמב ול יד. (?
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 ןורתי ןיאו ,לבה אוה הזה םלועב םישעמה תלדגה תגלפהב םדאה
 הנוב רודו ,הלילח תרזח קר וניא הזה םלועה ןינע יכ  ,הז השועל
 ךלוהו םינינב הנובו | ,ויתחת רחא רוד םקו ,ול ךלוהו זה'ועב םינינב
 זה"ועב םיתב תונבל קר רוד רחא רוד ארכנ אל וליאכ דימת ןכו ,ול
 ,ול ךלי ןכ ירחאו ,ולעפ הוקי ריכשכ ,לשמ ךרד לע ,הנש םיעבש
 דובעלו עוטנלו תונבל םילעופ רכוש תומדכ ,הזב ךרבתי לאה היהו
 םתוא חלשי הז רחאו ,לשמ ךוד לע הנש םיעבש המדאה תא
 םישנאה תואיצמ ןיא יכ  ,דימת ןכו ,םירחא איביו םשפנל םילעופה
 רוכשי רחמו דחא ם םילעופ רכוש תיבה לעב תומדכ קר זה"ועב
 חורהו שמשה תעונת תומדכ ךא םנינע ןכ םדאה ינב יכו ,םירחא
 תילכתו לובג םהל ןיא זהיועב םדאה יקסע לכו ,לשמ ךרד לע םימהו
 ןיאל ףסותי רפסמה יכ ,םיעגי םירבדה לכ ורמא הזו  ,ולצא ודמעי
 השעש בושחיו ותלוז לע ףיסוהלו לדגתהל הצור אוה םאו ,תילכת
 אוה הנה ,הדסוה םוימ ץראב םלועמ דוע- היה אלש שדח רבד
 ונינפל היה םא רמאת םאו ,היהיש אוה היהש המ יכ  ,הזב הטוש
 ןורכז ןיא יכ :הבושתה ? םלועמ הז רופס ונעמש אל אל ךיא
 הלבקה ןמ םיחכשנ םיענעה לכ יכ ,רמולכ ,גו םינושארל
 תירחאב דיתעל חכשי התע השוע התאש המ ןכו ,םינמזה ךרואב
 .םימיה

 תלדגהב םדאה למע יכ ועד ,המלש רמא יכ ,הנוכה תאז ללכו
 ול ןיא יכ  ,רומג לבה אוה הזה םלועב תומזוגבו תוגלפהב ,םישעמה
 רחא הז אבב הלילח תרזח קר ,ונינע ןיא םלועה לכ יכ ,הזב ןורתי
 ץראהש דע ץראב םינינב תונבל ,אב רודו ךלוה רוד  ,הז רוס
 חורהו םהילע חרוזה שמשה השעי רשאכ לשמ ךרד לע הזו ,םייקתת
 קא ץראב ויקסעו ,הביבס םיכלוהה םימהו ,םוי לכב הב תבשנמה
 םימרכו םידבעו םיתבמ תילכת ןיאל ופסותי יכ  ,לובגו תילכת םהל
 ,המ רפסמל דחא לידגה םא ןכו ,םיבהזו םיפסכו ,םישנו תומהבו
 ורבוע ותלוז יכ  ,וז הלועפב תואשנתהה תילכת לא עיגה אל ןיידע
 הלעמל םאו ותגרדמב םא ,ותלוז ומדק וינפל חרכהבשו ,והרבעי וא
 ןלא רפסמ תומזוגב םדא םוש שדחיש שדח ןיא יכ  ,ותגודממ
 עיני אל לידגהל לכויש המ לכב םדאהש ,ןכ אוהש רחאו ,תולדגהה
 שודיחה השעמ אל םגו ,תילכת ןיאל ףסותי רפסמה יכ ,תילכתל
 ,לבה לעופ אוה הזכ לעופש ,אוה ראובמ ןכ םא ,וינפל רשא לע
 תלדגהב גלפומה תומכחתההש ינוצר ,הדלותה תאז המלש דילוה הזבו
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 שלשב ןאכ דע רואיב הזו ,לבה אוה הזה םלועה השעמב תומזוגה
 .ונל םדקש ומכ תונעט

 םע ,רוע הדלותה תאז דילוהל תוריזגו תומדקה ליחתי רחאו
 תונעט תריכזו ,ןתמו אשמו  ,חוכיו ךרד תוריקחו םירואיב תבחרה
 ,םילשורי לארשי לע ךלמ יתייה תלהק ינא (ני) ,ורמוא הזו ,תורחא
 ןיא רמאיש המ קספה היהיו ,הרלותה ,רמאיש המ לכמ רילויש דע
 ,הלעמל- זומרה יעצמאה אוהש 'גו התשיו לכאיש םדאב בוט
 יאנפ ומצעב אצמ רשא שיאה אוהש ונעידוה המלש יכ הז רואיבו
 לע לודג ךלמ ותויהל ,םישעמה תלדגהו ,הגלפהה לא אובל ןותמו
 גילפה םלועמ םדא םוש םאו ,ותוכלמ שאר רבכנ םוקמו תדבכנ המוא
 אוהש רמאו דוע רואיבש ומכ ,הז אוה השע הנה ,םישעמה תלדגהב
 השענ רשא לכ לע םימכחתמה הלא תמכחב רוקחלו שוררל ובל ןתנ
 ןושלב ארקנה תאז ןינע המ ןייעל הצר אוהש רמולכ ,םימשה תחת
 ןושארה הצקה ללוכ גוס םשה הזש .,גוס ה ונוצר ,המ כ ח םדא ינב
 רתויה וארקי ןומההש ,ןושארה הצקה תריהכ לע ןכש לכ ,יעצמאהו
 וחונש ומכ ןכ היה םא תעדל ובל םש ןכלו ,המכח וב הגלפה
 ינבל םיהלא ןתנ ,ער ןינע אוהש קפפו רמגו ,אל םא ןומהה
 .לכל ןושארה לעופה אוה יכ ,וב תונעל םדא

 הזו גג ושענש סישעמה לכ תא יתיאר הזל רואיב דועו
 ןינע אוה ,םישעמה תלדגהב םדא ינב וב וקסעתיו ונעי רשא ,ערה ןינעה
 יםלֶש תויהל לכוי אלש ןיינע אוהו ,ןוקתל לכוי אל ֶנֶעִמו לקלוקמ
 םישובש קר וב ןיאו ,הכאלמה ןקותמ היהי ךיאו ער םומ הזב ידו
 ,תילכת ןיאל ןכו דימת תופסותה לכקמ אוהו פלש היהי ךיאו ,תולהבו
 תאז רילוהלו מאל ןווכו ,תילכת ןיאל ףסותי עודיש ומכ רפסמה יכ
 ,לבה תוכשחמו ער ןיינע אוה ,ןושארה הצקה הזבש ונוצר ,הדלותה

 היהש המב ומצעל חבש רמולכ .'גו יבל םע ינא יתרבד (ש)
 ול יואר ןכלו תוינויעה תומכחה לכב גלפומ םכח היהש אוהו ,תמאה
 ןכלו ,קדצ טפשמ הילע טופשלו ול המודה לכו ,הריקח תושעל
 המכח תערל יבל הנתאו רמאו ,תונעטו חוכיו ךרד וז הריקחל עיצי
 הטכחה תאז ןינעהמ עדאש יבל יתתנ רמולכ ,תולכסו תוללוה תעדו
 ןינע המו ,יעצמאהו ןושארח הצקה ללוכה גוסה ונוצר ,תונומהה
 וחיניש המ לשמל ,המכחה תאזל דגנתמ אוה רשא תולכסהו תוללוהה
 רדעה לע תולכס םשי ,תוינועה תנשה לע המכח םש םיפוסוליפה

 ומיכסיש ומכ רבדה םא ,האראו אנ הדרא ,רמא וליאכ הגהו ,םתגשה -
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 תלמב זמרו ,חור ןויער הז םגש ףכית קספו ,ןיא םא םדא ינב בור
 יכ :ול ךומםיש המ הזב ןושארה הצקה אוהש המכחה ןימ לע הז
 ,תינוקה תאזה המכחה יתנחב רמא ולאכ ,'גו סעכ בור המכח בורב
 אוה תפפותה יכ יתרכהו ,תפסותו יווש הבש היתאצמו
 תלדנה בורב יכ ראובמ הז ,סעכ בור הבוובש יפל ,חור ןויער
 ןכו ,םינפ לכבו דצ לכב םשנעל םיבואכמהו םיסעכה יובר ,םישעמה
 ורמא ןכו 'וגו ונינע סעכו ,םיבואכמ וימי לכ יכ הז לע דוע רמאי
 תעב ףא קרוצ הזו ,"מ ב"פ תובא) הנאד הברמ םיסכנ הברמ :לידזח
 ומכ ,דיתעה לע יושפאהמ דחפה לע אוה הנאדה יכ ,החלצהה
 יב :רמוא ךכלו (6ה א ביא) 'נו ינב ואטח ילוא :בויאל הרקש
 ךרדב הז רחא רטא ןכלו ,(היכ 'ג םשג 'גו יניתאיו יתדחס דחפ
 : תייריש הצילמ

 וליאכ .'גו בוטב הארו החמשב הכסנא יבלב ינא יתרמא ,ב
 הזב ןינעהו ,רישה תצילמו תוחצ ךרד הז לבא ,ומצע לע אוה סחי
 ,לבהו חור תכשחמ אוהש ראבתה ןושארה הצקהש רחא יכ חכותמכ
 ךוסנ אוה לודגה ורקע רשא ןווחאה הצקה לא ונימצע ךפהנ כ"א
 תורכתשהו תוללוהב בלה בוטו שאר תולקו קוחש ךרד החמשב ןייה
 ראובמ הז לבא ,םיקסעב תולכתשהו תובשחמה לכ קלתפהו
 יתרמא קוחש ל יכ הזב םעטהו ,לבה אוה םגש תמאב
 םא ,השוע וז המ וז ךודב החמש ונוב ,ההמשלו ללוהמ

 ןושארה הצקה הז ,לבה םהינשו םיער תווצקה ינש יכ ראבתה ן
 תוללוהתה וינינע לכש ינפמ תחאהו ,בואכמהו רעצה ינפמ אוה
 רואיבב ךיראהל ךרוצ ןיא ןורחאה הזב הנהו ,הזל הדוי ימו ,תולכסו
 ,'גו גהנ יבלו ירשב תא ןייב ךושמל יבלב יתרת ןכ ירחא ,ותותיחפ
 ותויהל יכ ומצע לע המלש רמא יכ ,הצילמו תוחצ ךרדב ןכ םנ הזו
 יאו בוט הלאה תווצקה ינשמ הז יא ומצע לע קפוסמ ןויעה תלחתב
 ןינעב בומ אוהש יעצמא םהיניב שיו םיער םהינש םאו ,ער הז
 דחאה םעפ השוע היה ,הזב קפוסמ ותויהב אוה הנה ,תודמ רתיב

 םג זחאלו וושב תא ןייב ךושמל יכ ,רחאה םעפו תווצקה ינשמ
 המכחב נהנ יבלו ודמואו ,ןווחאה הצקה אוה ,תולכסב
 לע ירמע םוט המלש רמא וליאכ הו ןושארה הצקה אוה
 רשא ,םדילוהל תומדקה תיינקב קסעתמ יתייה תקפסמה הדלותה
 םויו ,ןושארה הצקה דחא םוי השוע יתייה ,ילצא קפסה ןידע היה
 םימיינש וניתוש עב ,לשמ ךרד לע הזו ןווחאה הצקה דחא
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 הרויש אוה (?) רעצמ טעמש קפס ןיאו ,תוילג לש םיבוט
 תולכס אוהש םירומ לכה יכ ,ןורחאה הצקה ךחא םוי תושעל המלש

 הצקהש ,ראבל וזל םדקש ומכ רקיעה לכ (*(?אל) לבא תוללוהו |
 ץוח ואצמנ םאו ,םדא ינב לכ תחנה ךפה תועטו לכה אוה ןושארה
 רופיסב המלש ךיראי ןכל | ,ליננו חמשנ םירגרג השלשו םינש םהמ
 יל יתישע םיתב יל יתינב ישעמ יתלדגה רמאו ןושארה הצקה ןינע
 ואצמנש םישנ ףלא ויה הנה ןה ,תודשו הרש 'גו םיסדרפו תונג
 הדיקשו דימת ירמע הדמע רמולכ /ל הרמע יתמכח ףא ,ולצא
 "יכ ,םלכ םינינבה רפסמב ףיסומו לידגמ ינא םוי םו" יכ  ,יתא התיה
 המודה לכ ןכו העשת ויהי רחמל ,הנומש ויהי םויה םא לשמ ךרד לע
 וניא יכ הלעמל רכזש רוכעב םגמאו ,המכהה תאז תלעמ הז יכ הזל
 היקנ ןושל התע חקל ,תולכסב זחוא לכא ירמגל ןורחאה הצקה בזוע
 :רמא אלו 'גו יבל תא יתעגי אל 'גו יניע ולאש רשא לכ :רמאו
 יכ רמא לבא ,תואתשמו ךופינ ונינעש ,ההמשב ךוסנ וא קוחש לכמ
 הז םע ברעיש ומצע איה הנה ,םישעמה תלדגהב גילפמ ותויה םא
 : רמא וליאכ ,בואכמו סעכ קר ותלוז םע ברועיש המ ךפה ,החמש
 יתיצר ,לודג ךלמו תינויעב םכח ימצע יאצמל ןויסנ ךרד יכ תמא
 לכא ,םילשוריב יתא םיאצמנה לכ רבעאש ,םישעמה תלדגה שובכל
 תמאו ,סעכ בור המכח כורב יכ ,יתלוז ולפנש המב לופנמ יתרמשנ
 ילמעמ ינוגשה אלו ,חמש דימת יבל היה וז יתמכח בוו םע יכ
 תובשחממ םא הלילב תודרטתהו בואכמו תוורעטצה םוש וז יתמכחו
 ה"ע המלשל יואר היה תואשנתהה הזו ,תרהא הכסל םא הז לע םא
 היארהו ,תוכלמה ןויסנו תוחצ ךרד ןושארה הצקה לא הטנ ("םשו
 א'מ) םישגלפ תואמ שלשו תירָש תואמ עבש רפפמ הזב
 ,ראובמ הז לכו יג א"י

 ,ןושארה הצקה הזב דואמ דואמ גילפה אוהש הזב הלועהו
 ,םדא ינב ןושלב תדבכנ המכח תואוקנה םישעמה תלדגה ינוצר
 ינא יתינפו :ורמאכ ,הרומג תוטש הזש ןכ רחא ונדמלו ונעידוה ןכלו
 .'גו ישעמ לכב

 אוה ןיידעש ,דוע רמאי שורדה הזב ותריקח תומילש תוארהלו
 יתינפו ורמוא הזו ,הניחכה תילכת לא דוע אובל ןחובו ,הזב קפוסמ

 .תועטבו .י"כ ינשב יאל, (1
 .אמש ליצ ילואו ,םהינשב ןכ (?

3 
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 ,ןושארה הצקה אוהש תאזה המכחה ןינע קדקדלו ןייעל ינוצר ,רמולכ ,'גו
 םהינשש ותחנה רשא ,ןורחאה הצקה אוהש תולכסהו תוללוהה ןינעו
 םושב םא דוע רוקחל הצור ינא לבא ,ול תדחוימ הביסב ער דחא לכו םיער
 םידומ םלועה לכש רחא ,הז תולכס לע וז.המכחל ןורתי שי דצ
 תאזו ,תולכס וארק ןורחאלו המכח םש ול וחינהש רע ,בוט ןושארהש
 המ לע רוקחל ךלמה ירחא אבי יט יכ ול היוֶאר  הריקחה
 יכ אצמש המלש רמאו ,ינא הינאש המ לע בושיש וא ,קספאש
 יכ ,ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ תולכסה ןמ המכחל ןורתי שי המ ןינעב
 ורמואב םעטהו ,ךלוה ךשוחב ליסכהו ושארב ויניע םכחה
 םע הב יוושה םא קויד ילב תיגופה המכחה רמולכ ,'גו המכחה ןורתי
 לכ ילואו ,םיקסעב תולכתשהו תוכשחתה אוה םתסב לבא ,תופסותה
 יכ ,הזב לשמהו ,ול ריאי רתוי םכחתהלו בשחתהל גילפמ אוהש דוע
 ותביתנב שי םא טיבמ ונויעב ליזאו ליפש ,וכולהב בשחמה םכחה
 ללוהתמה ליסכהו ,וילע עספי וא הדצה וילעמ הטיו ףגנ ןבאו לושכמ
 ראבי המלש לבא ,וילגר ופגנתיו םימשה רטמל ויפ רעופ חור ףאוש
 יכ ,חרכהה קדוצ וניא ,תומוקמב םימעפל קדוצ הז תויה םע יכ
 גילפהל םגו ,הב זוחאל יואר היה המכחה תאזש קלוח היהי אל ןכ םא
 ,בזכת הזש ונעידוה לבא ,תוינויעב גילפנש יוארש ומכ תילכתב הב
 וישעמבו ויכרדב וינינעב תובשחתהב גילפמה םכחה םג יכ
 םיולגו םיעודי ףגנ ינבא לכ ןיא יכ ,םימעפל ללָכיו לופי
 הרקי עגפו תע יכ יתעדי :ורמוא הזו ,הרקמבש המ ןכש לכו יינפל
 ןורתי שיש תרמואה המדקהה כ'א ,הז היהי םימעפל ,רמולכ ,םלכ תא
 תיושפא לבא תידימת תויחרכה הניא תולכסה ןמ המכחל
 תאזב גילפהל ימי לכ הלבא המל ,ןכ אוהש רחאו ,םיתעה תצקבו
 ןיא יכ ,לבה אוה המכחה וז םגש יבלב יתרבד לבא ,תובשחתה
 רשא םיעגפה ולאב םהיניב לדכה ןיא ,רמולכ ,'גו םינושארל ןורכז
 ,טלמנ םכחה הזו לשכנ ליסכה הז רמאיו רוכזיש דע ,הרקמבש הממ
 הזו ,תומ ונממ עראיש ןינעב עגפה אובי הרקמבש ןימה הזמ םגו
 ומכ הרקמבש הממ התימ ,רמולכ ,ליסכה םע םכחה תומי ךיאו רמאש
 רובעבו ,הזל המודה לכ ןכו יוטנ ריק תליפנב וא המחלמב תומי ןפ
 כוט ,הצילמ ךרד םיפוסוליפה ךרד הזו  ,םייחה תא ינא יתאנשו הז
 .ייחמ יתומ

 עבט הנהו .'גו ילמע לכ תא ינא יתאנשו :תרחא הנעמ רועו
 .'גו שאיל ינא יתובסו :תרחא הנעמ דועו  ,וינבל לומעיש םדא לכ



 1% תלהק

 ליסכ אלו םכח אל ןבה היהי אל םדאה הזו ,'גו וב למע אלש םדאלו
 המ ללכבו ,ול םירומגה םיאנושהמ דחא ילואו ,רז שיא היהי לבא
 הצקה אוהש ןינעה הז יכ ראובמ כ'א 'גו ולמע לכב םדאל הוה
 םישעמה תלדגהב תובשחתהבו תומכחתהב גילפמה ,ינוצר ,ןושארה
 ,ורואיבב ונוויכ רשא שורדה הזו ,אוה לכה הגה ,הזה םלועה קסעבו
 ראשנו הגוסמ רתָיה ןימה הז ,לבה אוה המכחה תאזש הדלותה התיהו
 םישעמהמ זחואה ןוצר תווצקה ינשמ גוזמה יעצמאה הושה ןימ ונל
 הליכאמ ףוגה תנזה אוה יחרכהה רקיע רשא ,יחרכההו םטועימ
 : ורמא והזו ,תופי םינפ רבסו החמש הז לא רבוחיו ,תיחרכהה היתשו
 רשאמ בוט ןיא יכ :רמאיש ומכ ,'גו הָתָשו לַבאיָש םדאב בוט ןיא
 ורמאיש ומכ אל ,םרטחל ןוכנ שומשה תויתוא יכ ,וישעמב םדא חמשי
 שוחי ימו .לכאי ימ יכ :ורמא םעטו :הלילחו ,קר רפחש םישרפמה
 סחימ תיריש הצילמ ךרד יהמלש יכ :ךיתערוהש ומכ  ,ינממ ץוח
 .ומצעל םירבדה

 יחרכהב ףא ,םלשל יוארה גדנמה יכ ונעידוהל הזמ הלועהו
 םירובגה גהנמכ ןתאנה ךרד הדיקשו בושייב םב בשי אלש ףונה יכרצב
 ,ןוזפחב םתלכאו קו ,םנחלש לע םיכיראמ ,ףשנב ירהאמ תותשל
 רמא ןכו ,(ד"י ןיבורע) התשו ףוטה לוכא ףוטה :ל'זכח ונירוסיש ומכ
 ,וב ובושת לאו וילע ורבעת ושגכ הזה םלועה :ףיסוליפה
 וינינע לכב הרבעה ךרד ירכועמ אוה יכו ,ומצע המלש חבש ןכל
 םיאצמנ ותיבב יכ םאו ,יחרכהב ושמתשהב ףאו ,זה"ועב וישומשו
 .וימיב ויה טקשהו םולשו יפלֶש ךלמ אוהו םינינעה לכ וינפל

 ,'גו המכח ןתנ וינפל בוטש םדאל יכ :רמאו הז רואיב ביחרה דועו
 אוה ןכל -- לכל ןושארה לעופה אוהש ךרבתי לאהש --  עדוי ימ רמולכ
 תעדו המכחה ,ינוצר ,ותנוכתב יעצמאה הז ול ןתנ וינפל בוטש םדאל 'תי
 תובשחתההו תומכחתהה תחמש לע ,הזה םלועב רשא םישעמה
 לבא ,ףסכ רפעכ רובצל הסינכו הפיסא ךרד אל ,ותיבלו ול יחרכהב
 ,םיפלא ףלא ףופאל הלילו םמוי למעתהלו גילפהל ןינע ןתנ אטוחל

 םעטכ ךובתי םיהלאה ינפל בוטש שיא והשויש הוב לאה ןווכי
 הזבו ,תובר םימעפ הארנ הזו ,(ביכ ג'י ילשמ) אטוח ליח קידצל ןופצו
 הו ,יעצמאב הקזחה ,ינצו ,הנושאר םעפ קספה רמננ
 ןושלה הזו 'גו ושפנ תא הארהו התשו לכאיש םדאב בוט ןיא ורמא
 ראבנש ומכ רפסה הזב םימ עפ הרש ע רכזנ ,ןינעב ול המודה וא
 :הנושארה םעפה קספה היה הזבו
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 :קוספיו 'נו ץפח לכל תעו ןמז לכל :ליחתי תינשה םעפה ,ג
 השעי רשא לכ יכ יתערי ,'גו חומשל םא יכ םב בוט ןיא יכ יתעדי
 הנהו ,ףדרנה תא שקבי םיהלאהו .'גו אוה רבכ היהש המ .'נו םיהלאה
 רטא יכ הז רואיבו ,'גו ןמז לכל אוהו תחא הנעט קר םעפה תאזב ןיא
 השעמה אוה הנינעו התוהמ יכ ,המכחה תאז לבה האר המלש
 ,יל יתישעו ,יל יתעטנו ,םיתב יל יתינב ,ורכז םדקש ומכ תולועפהו
 ןיאל ורפסמ ףסותיש דע ,יובר תנלפה םע ץוביק ינינע לכ ('ללכבו
 םישוע המכחה תאז ילעבש דימת םיאור םאו ,לכוי םא תילכת
 םימרכ ועטנו םיבר םימי ולמע לשמ ךרד לע םאו ,רדעהה ינוצ* ,וכפה
 ינא הזו ,םימרכה ותיחשיו עוטנה ורקעי ותרחמ וא םויה הנה ,התע רע
 ונצראב רופיפה תבישי תביסברשא ונלובנב םויה םיאור
 דואמ לזב ןייה בשש דע ,רפסמ ןיאל םימרכ ץראה לכב ועטנ
 תועיטנה םירקועו םימרכה םיתיחשמ םה התעו ,רקויב האובתהו
 יחמ םא ןכש לכ ,תואובנת םש וערזיו תודשל םיבושיו ועטנש
 ןיאל םימרכו תודשו ונליבגב הָחכ היחי יכ ,ימורב ול בושי
 אוה יכ תומל תעו תדלל תע ליחתה לבא ,המשו הממשל ויהי רפסמ
 סדאהש בוטו ןוכנ תע שי יכ התכהו ,ומצעב םדאה תואיצמ
 ,דואמ ולצא ביטי" המכחה תאז לעבש דע ,םלועב אצמנ היהי
 אוה הזו .םרכז םדקש ומכ םינינקה גישהל לומעיו ומצעב ותואיצמ
 ותומ ול בוטש תע שיש תובר סימעפ הארנ ונחנאו .ותחמש לכ
 ('ד א"ל א'ש) תמו וברח לע לפנש ךלמה לואשב וניארש ומכ ,וייחמ
 ןיכ לרבה ןיא ,לכל ןושארה לעופה אוה 'תי לאה יכ עודי הנחו
 קינעל בש לכה םדאל וא ,תי ול םיתעה יונש סחימ ינאש
 תוגוז םינש רמאש רהא הנהו .לכל לעופ ךרבתי אוהש דחא
 ינש רוכיי ,םינורחא םירדעההו םינושארה םיניינקה םטש
 ,םינורחא םינינקהו םינושאר םיודעהה םשש םירחא תונוז
 הזו .תונבל תעו ,ץורפל תע ,אופול תעו גורהל תע :ורמוא הזו
 גורהל ותהמצ תליחתב הנושאר ליחתי המכחה תאז לעבש הגלפהה
 ןכו ,םיתב יל יתינב ךפקו תוחפשו םידכע יל יתינק ךפס ,ץורפלו
 ךילשהל תע  ,דוקר תעו דופס תוע ,קוחשל תעו תוכבל תע :רמא
 תאז לעבש ראוכמ ולא תוגוז השלשש ,םינבא סונכ תעז ,םינבא
 רחאו םיכפהב ליחתי הנהו ,סונכו דוקרו קוחשל וניינע לכ המכחה
 :ורמא הזו ,םינושארה םיצפחנה םירבדה םישיש תונוז חשלש רדסי
 רומשל תע ,דבאל תעו ,שקבל תע ,קבחמ קחרל תאו ,קובחל תע
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 ,רומשלו קושינו קוביחל המכחה תאז לעב ןינע יכ ,ךילשהל תעו
 רהאו .ןינקה ןמ ול בוט רדעה היהיו הז רדעהה רחבי םימעפל םאו
 עורקל תע :ורמא אוהו ,ןושארב רדעההש תונוז םינש ריכזי
 םינוכנ תוגוז םינש ריכזי רחאו .רבדל תעו תושחל תע ,רופתל תאו
 הזנש רמואש אל ,('םיחצו םינוכנ םירבדה לכו ,םולש ירבדב םייסיו
 הושע עבוא םתויהב תויחרכה הביס ןיאש ומכ ,תויחרכה תובס
 הנוכהו ,ראובמ הז לכו רתוי וא תוחפ ויהיש ענמנ וניא יכ ,תוגוז
 םיהלאהו 'גו למע אוה רשאב :השועה ןורתי המ :המלש רמא הזב
 םאו ,רדעההו ןינקה ינוצר ,וכופהו רבדה רמולכ ,ותעב הפי לכה השע
 ,המכחה תאז תוהמ ןינע והזש המ -- הש עמ תושעל בוטו הפי היה
 תע היהי ותוחמ וא רחמ הנה -- הגלפהה תילכת וב גילפיש םנ
 ול הוק ןכ הנהו ןהז ונל הרקי אל עודמו ,ורדעהל הפיו בוט
 השע יכ י"י םחניו :ביתכ יכ ,םדא ינב ןושלכ הרות הרבד דיע ,'תי
 םבלב ןתנ םלעה תא םג :ורמא הזו ,('ו ' תישארב) 'גו םדאה תא
 םויה ןכלו ,ותעב הפי םיהלאה השע לכה תא הנה ,רמולכ ,'גו ילבמ
 רחמו לשמ ךרד לע רפסמ ןיא םיבר םימרכ תעטל יוארו בוט תע אוה
 השעיש םישדחתמה יפל לכה תא רוקעל יוארו בוט תע ותרחמ וא
 םיתב המרעב םויה הנקנ ךכלו ,םינתשמ םיתעה יכ ,םלועב לאה
 ומא ךכלו ,לכה זובנו רוכמנ רחמו ,םוקמ ספא דע םימרכו תודשו
 ללכבו ,(ב'י 'ז לאקזחי) לבאתי לא רכומהו חמשי לא הנוקה :איכנה
 םינמזה ףילחמו םיתע הנשמ אוה ,לכל לעופה אוהש ךרבתי לאה הנה
 תושעל ,יוצו -- הזה םלועה תא םנו ותעב הפי השע לכהו
 ,םדאה בלב הזכ ןתנ 'תי אוה -- םעפ וכופהו םעפ רבדה
 ונרתסי רחמו םויה ונביש םתוא רעניו םדא ינב תא ךסכס לֶאה ,רמולכ
 תומכחתהה לכ םע יכ רמולכ ,'גו םדאה אצמי אלש תלוזמ ,ראשה כו
 ואצמי אל םה הנה ,תוריע וא םיתבמ םינינבב מידע ,זה"ועה תלועפב
 ואובי אל רמולכ ,ףוס דעו שארמ םיהלאה השעי רשא השעמה תא
 יכ חער וא בוט אוה םא ,םישעמה ולאב 'תי לאה תריזג תילכתל
 הנוב שיש דע ,ותרחמ וא רחמ לאה השעיש םיתעה "יונש ועדי אל
 ןמזה הנתשמ רחמו ,םולש תע היהו םירעה ןמ ריעב םויה שדח תיב
 רחמ וא ,םיתבה וסרהיו איהה ריעה לע ומחליו ץראב ברח רוכעיו
 ושא תיבה ףורשיו ויניכש תיבב הקילד לופתו קזח חור 'תי לאה עיני

 א. 369 .םיחצנו ((



 תלהק 108

 היה ותוא הנוב היהש איהה תעב אוהו ,םיבר םיתב דועו ,שדחמ הנב
 האצוהו קזנ השוע אוהו ,יהורשאי ויאוו לכ ןכו ומצע תא רַשֶאְמ
 עדי אל תאז ותמכח .לכב םדאה יכ הז לכו ,ותיבל תשוב ץעויו
 המכחה תאז כ'או ,םוי רלוי המ עדי אל ןכלו םתילכת רע לאה השעמ
 הנה המכח םויה ארקנש המש דע ,הכותמ תפייוזמ איה יכ לבה איה

 יפל 'בוט ןינקה םויה םא םג ,תולכס היהש ערפמל הב רמאנ רחמל
 תאז םינפ לכ לעש ראובמ ןכ םא ,ונממ בוט ורדעה רחמל הנה ,העש
 חומשל םא יכ םב ביט ןיא יכ יתעדי :הזב קפפה ןכל ,לבה המכחה
 לכאיש ,םדקש ומכ וייחל יחרכהה השעיש והזו ,וייחב בוט תושעלו
 םינינקב לומעיש ללכב ,רמולכ ,ולמעב בוט ושפנ תא האריו התשיו
 יכ יתעדי יכ  'גו םדאה לכ םגו :הזב ךושמי ןכו ,יחרכהו למע טעמב
 השע 'תי לאהש רחא ,ונרמאש הממ ראובמ הזו ,'וגו השעי רשא לכ
 'תי לאה ןכלו 'גו ףיסוהל ןיא וילעש יתעדי תמאבו ,ותעב הפי לכה
 ףיסוהל םדאל ןיאו ,רותסל בוט תע היהי רחמו ותונבל בומ תע השוע
 ול קר ,םיתעה תונשל וחוכב ןיא יכ ,םיתעה תריזג לע עורגל וא
 םא יכ. ,םדא ינב וינפלמ ואריש ידכ ךרדה הז השע 'תי אוהו 'תי
 ןכלו ,ונממ םיארי ויה אל ןינעה הזב םשה השעמ תונשל םדיב היה
 רחמל אמש ודחפיו ואריי םויה םינוב לשמ ךרד םתויה םא םדא ינב
 לעב (!םירחא י'ע רתסיש וא ,חרכהל לכה רותסל םמצע םה ואצי
 ,ראשה ןכו הריתס םעפו ןינב םעפ ,םלוע לש וגהנמ הז יכ םחרכ
 םגישי יכ ,וגממ ואריי רחמ ,םשה תא םיארי םניא םויה םאו
 שקבי םיהלאהו 'גו היהש המ :ורמוא הזו ,םיתעה יונשו תורומתה
 ולאב ףדרתמו ךשמנ היהי זה"ועהש הצור תישיהש ,רמולכ ,ףדרנ תא
 ונינב ותרחמו ומצע ןינב ותוא תריתס רחמו ןינב םויה ונוצר םישעמה
 האמ ךות הנבי לשמ ךרד לע דחא תיבש דע ,הז רחא הז ןכו ומצע
 ןכו ,הלילח רזוח דימת ןכו ,םעפ םירשע רתסיו םעפ םירשע הנש
 ראבתה ללכבו : ונינקו רדעה וא ,ורדעו ןינק ,הזה םלועה השעמ לכ
 םדאה יכו ,וכופהו רבדל רמול הצר ,ןמז לכ ל יכ ם עפ ה תאזמ
 כ'א ,בוט המו השעי המ עדו וניא המכחה תאזב גלפומה םכחה
 לעופב םויה גילפנש יואר ןיאו אוה קירו לבה המכחה תאזש ראובמ
 וניניעב ביטייש וא ,ונישעש המ לע בצעתנו םחננ ר חמ ל רשא ,המ
 קיזחנש ינוצר .'גו חומשל םא יכ םהב בוט ןיא ןכל ,וכפה תושעל
 :תינש םעפב זומרה קספה םלשנ הזבו טעומה יחרכהב

 א. 369 .םתלוז (
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 םוקמ שמשה תחת יתיאר רדועו (וט) : ליחתי תישילשה םעפה
 תאז לבה לע הרומ גלפומ רחא ןינע ןימה הז הנהו ,'נו מפשמה
 לע :ליזר ורמאש ומכו ,ןידה לע דמוע םלועה לכש והזו ,המכחה
 המולשב ללפתמ יוה : כ'ג ורמאו (חיימ א'פ תובא) 'כו םירבד השלש'
 רשאכ אוה קפס ילב הזו ,(ב'מ גיפ תובא) 'כו אלמלאש תוכלמ לש
 טפשמה םוקמב ותריד עבקיו ולהא עקתיו םכחו חקפ לשומה היהי
 ינב בור ןכו םכחו חקפ לשומ וא ךלמ הבש ריעה  ,ונוצר ,קדצהו
 םכחה הז ןכש לכו ,חרכהב ינידמ םדאה יכ ,םימכחו םיקידצ ותנידמ
 הנהו ,הזה םלועה ינינע רוחבל ויתובשחמב קימעמה אוה יכ ,גלפומה
 ,יכפהל היהי רחמל הנה םויה טפשמה םוקמ אוהש המ יכ םיאור ונא
 הירק הנוזל התיה הכיא :םעטכ שדח ךלמ וא רחא רוד םוקי יכ
 םש םסנ רשא וטבממ הזה םכחה שוביו (א'כ 'א היעשי) ,הנמאנ
 ומוקמבו וינפל יכ ,עשרהו קרצה טופשי ת"ישה יכ תמאו ,הרזעל
 בישי תמאב 'תי אווה הש עמו ץפח לכל תע שי ךובתי
 המ לבא  ,ונוצר הלעיש תעל ותעשרכ ער עשרלו ותקדצכ קידצל
 הזב .ותריד עבקש ותחנהב םכחה הז שובשו לובלב לע הז ליעוי
 התעו ,ותובשחתהו ותמכה תגלפהל הכוטה ('הריחבה דצ לע םוקמה
 כ'א לובלבמו שובשמ אצמי רשאב רוגל ךליו ונממ חרביש ךרטצי
 .לבה אוה המכחה תאז

 ,המכחה תאז לכה לע הרומ רחא ןינע ןימ האור .ינא דועו
 רמא ,םעטה 'גו םובל םדא ינב תרבד לע יבלב ינא יתרמא : אוהו
 :רמול םמצעב םיואפתמו םיללהתמו םירבדמ עמוש יכנא המלש
 ושעיש ןכש לכו ,םייח ילעב ראש לע םהל םרחכו םרונ םשהש
 ובריו המכחב םהמ םיגלפומה ינוצר ,םדא ינבמ ולאה םימכהה הז
 תשלשו ןאצ יפלא תעבש לשמ ךרד לע גישהל םנויעו םתובשהמ
 לדכה ןיא תורומנ תומהב םהש האוו ינאו ,ם'למג יפלא
 םמצע םה רמולכ ,םהל ונקש םילמגהו ןאצה ןיבו םהיניב
 לדבה ןיא ,לשמ ךרד לע רמאנש ומכ ,םהל םהש תומהבה
 רמולכ ,םלכ תא םרקי רחא הרקמ יכ :רצמ הזו ,וככורל פופה ןיב
 םימכחה ולאל דצ לכמ הושו תחא תיעבטה התימה יכ
 שפנה אוהו ,רחי םלוכלז- םהל דחא חור יכ :רצמ ,םתמהבלו םינלפומה
 ךלוה לכהו רכא לכה יכ ,ןיא המהבה ןמ הזה םראה רתומו תמהבה

 א. 9349 .*הניחבה, (1



 תלהק 200

 םינלפומה רתויהמ םה םאו --םדא ינב ולאמ ימו 'גו דחא םוקמ לא
 .ותמשנ גישתש עבטב אוהש םדא ינב חוו עדוי -- וז המכחב
 ולאמ ימו ,לעופה לכשב הקבדהב הזו ,הלעמל תולעל לעופב
 ,הלעמל הלעתש עבטב הל שי רבדמה יחה חורש עדיש דע ,הז עדוי
 ,םהיניבש לדבהה הז עדוי ולאמ ימו ,הטמל דרתש העבמ המהבה חורו
 תוברהל אוה םתובשחתהו םתודדובתהו םימכחה הלא ןוע לכ יכ
 .םינוקה ןיב לדבה ןיאו ,ןאצו רקב הנקמ תונקל ןכשי לכ ,םינינקה
 התימל םלוכ עיגהב ,ינצר ,םדאה לכ ףוס אוהש המב םינקנהו
 וללהתיש םהל יואר תונויעה תומכחב ןויעה ימכח םלואו ,תיעבטה
 םינינקה ולאו תומכחה ולא תגשהב םתובשחתה .יובר לע וראפתיו
 ,תיעבטה התימב תומהבה םע וותשיו ומדתי םנמא םא יכ ,םיימינפה
 ,המהבה ןמ םרתומו םלוכל דחא חור ןיא יכ ,דצ לכמ יווש הז ןיא
 המ קלחו ,דבוא המהבה חוו לכש דע ,דבכנו לודג רבד אוה
 ולאו ,דובכה אפכ תחת זונגו ייחצנ םייק ולא חווב
 יכ  ,תדרויה ,המהבה חורו ,הלועה םדאה חור והמ םיעדוי םימכחה
 = לבא <,העידיה תאז םיעידומה םירפסה רתיו שפנה רפס ודמל
 ('םבשחתהו םתודדובתהל םיגלפומ םילודג םימכח ןומהב םיארקנה ולאל
 תונובשחה רפסב קו ,םצפח י"" תרותב אל ,הלילו םמיי
 לע םהו .,רפסמ ןיא םינוציח םינינק גישהלו םהלש (?) תוריכזתהו
 .םהילע םרמב םשהש םתמהב לע םיואפתמו םיללהתמ הז
 ןכלו ,תיעבטה םתתימו םתירחא לא ונטיבהב ,ףויזה הז ראובמ הנהו
 םא יכ 'גו ותמכחב םכחה ללהתי לא :המכחה תאז לע איבנה רמא
 ,ראובמ ןכ םא ,תינויעב ןויעה תמכח והזש (ב'כ 'ט .הימרי) 'גו תאזב
 יכ יתיארו :אוה קספה ןכלו .איה קירו לבה תינומהה המכחה תאזש
 יכ ונל םדקש ומכ גוזמה יעצמאה והזו 'גו חמשי רשאמ בומ ןיא יכ
 "נדמ םדאה יכ ,ושפא יא ירמגל תינומהה המכחה תאז חינהל
 בושחל קיזחי לבא ,תובואלת ץראב דומעל לכוי אלו יחרכהב ועבטב
 רמגנ הזבו ,החמשבו -דבל יחרכהה הזה םלועה השעממ גישהלו
 :תישילש םעפ זומוה קפפה

 םיקישעה לכ תא האראו ינא יתבשו :תיעיברה םעפה ,ך
 לבה האר .המלש רמא ,הזמ הנוכהו ,גו םיתמה תא ינא .חבשו 'גו
 הלאה םישנאה דימ לצנהל (?חכ הלאה םימכחל ןיא יכ ,המכחה תאז

 א. 362 ,םתיינהו (:
 א+. 364 .םמצע ליצהל 0:
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 םיקושעה ולאל תומה בוטש דע ,םירבגתמה םימלָאה םיסנַאה םהיקשוע
 ןימה הזב הנהו ,םלועמ וארבנ אלש םהל בוט רתו" םג םייחה ןמ
 ,םלועמ וארבנ אלש םהל חונ היהו ,םתובשחתהו םתמכח הרעבנ
 םתילכת רשא תלכשמה שפנה ימלש ,םילודגה ןויעה ימכח םלואו
 םע ןרהאו השמ ןמאנה דעתי ,הלאל םינודא ויהי םה ,םיאיבנה םה
 .ומעו הערפ

 אוהו ,לבה המכחה תאז יכ הרויש המ לע תרחא הנעט דועו
 רמולכ 'גו השעמה ןורשכ לכ תאו ,ילמע לכ תא ינא יתיארו (ד)
 גישי רשאכו והערמ שיא תאנק אוה המכחה תאז רקיע לכ
 לדתשיו והער וב אנקי ,ןאצ יפלא תעבש לשמ ךרד לע דחא שיא
 םג והירבעיו רחאה וב אנקי ורבע רשאכו ,והירבעי וא והגישיש דע
 ול שיש רחא ,יערב אנקל יל המו ?הזמ לודג ןועגש שיה ,אוה
 תוערו לבה המכחה תאזב אצמנה ןיינעה הזש ראובמ כ'א ?בו
 ליסכה ןיינעכ ירמגל תולדתשהה תביזע חבשמ ינא ןיא לבא ,חור
 םוש השוע וניאו ,וושב תא  לכואו וירי תא קבוהו לטב בשויה
 תא לכוא אוה ןכלו השעמהו הכאלמה ילעב םה םידיה יכ ,השעמ
 לע ער הזו ,לכאי ועוזז רשבש דע םחל רסח אוה רמולכ ,וושב
 אוה בוטה םנמאו ,הלעמל רכש ןורחאה הצק הז יכ םינפ לכ
 הזבו 'גו םינפח אלְמִמ תחנ ףכ אלמ בוט והזו ,נוזמה יעצמאה
 :תיעיבר םעפב. ןומרהי קספה רטננ

 דחא שי 'גו האראו ינא יתבשו (ו) ליחתי תישימחה םעפה
 תאז לבה לע הרומ השק דחא ןימה הז םעטהו .'גו ]ב םג ינש ןיאו
 ,גלפומ םכח אוהש ומצע בשחמ אוהו דחאה הז אצמנ יכ .המכחה
 םגו ולמע לכל ץק היהי אלש ,ינוצר ,הז השוע אוה המכה בורמו
 תוטש הזש ריכי אל ימו ,הבוטה ןמ רשוע עבשת אל וניע
 'גו ישפנ רפחמו למע ינא מלו :רמאש ומכ ,הומכ ןיאש הרומג
 ,תאז ויתולועפב ינש ןיאו ,דחאה הז לא הרומ ,הז םג ,,םעטו
 :לבה המכחה תאזש ראובמ כ'או

 המ ןינעמ הז ,'גו ךלממ םכחו ןכסמ דלי בוט :ורמא םלואו
 ןורתיכ ,תולכסה ןמ המכחל ןורתי שיש ינא יתיארו :םינפל רמאש
 אוהש םכחל ןורתי שי המ םינפב יכ ,חוכיוה ןינע הז יכ .'גו רואה
 ןושאוה הצק םגש ק פפה היהי הז לכ םע לבא ,ןושארה הצקה
 .תמאה דיע הרומג תוטשו ער אוה
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 לכ הנה ,'גו םיהלאה תיב לא ךלת רשאכ ךלנר רומש :םעטו
 קספה לא העצהה אוה ,המלש ונחיכוי םירסוממ וירחא אבהו הז
 ץרא ןורתיו :ורמאב ,הלא יתועצה ףוסב דוע רוכש עודיה
 עימשל | בורקו םעטו ,'גו דבועה תנש הקותמ ,'גו אוה לכב
 יכ עודיו (ביכ ויט א'ש) ,בומ חכזמ עומש הנה :םעמכ ,'גו תַתִמ

 ןומהל םיוופמ םיישעמ םיניינע ויה תונברקו
 יכ אוהה הוצמה םימייקמו חבזה םינתונ םיליסכה ןימ הח ,םלוכ
 תוצמה [ןמ םיעדוי םיאש רמולכ ,ער תושעל םיעדוי םניא
 ךרד םתוא םישוע םהש גהנמה קרו תדב תישעמה
 רוציקב הז ונואב רבכו בלה תנוכ ילבמ הדמולמ םישנא תוצמ
 .(1תודמה

 םיכפהה ינש רמולכ ,'גו לזג שר קשע םא :םעטו (י) ,ה
 תהגשה ודעה הזב בושחת לאו אלפת לא ,תחא (?הנידמב תחא תעב
 הלעמל רמאש ומכו ,'גו רמוש הבג לעמ הנ יכ : םדאה ןימב 'תי י"
 םלשה חינהל הז עיצהש רחא הנהו .'גו טפשי עשרה תאו קידצה תא
 ויתועצה ףוסב םייסי ,ןאכב ורכזל דיתעשו ורכז םדקש יעצמאב קיזחמה
 ןורתיו :ורמא והו ,זומרה קספה אוהש ,יעצמאה חבש ,הלא
 הקותמ :רמאש ומכ יעצמאב קיזחמל יואר הז יכ ,'נו אוה לכב ץרא
 ובר הבמה תוברב :ןכו ,'גו עבשי אל ףסכ בהוא .'גו דבועה תנש
 ראובמ הנהו ,ןושארה הצקה אוה .'גו רישעל עבשהו : ןכו ,'נו הילכוא
 "תעבש מידע וגישהב רשא ,ונלשמהש ומכ םלועל עבשי אל הז יכ
 כ'או ,תילכת ןיאל ןכו העשתו הנמש דע םתולעהל רותחי ןאצ יפלא
 הזבו .בוט יעצמאהשו ,המכחה תאז לכה ,םדקש המ לכמ ראובמ
 :תישימח םעפב זומוה קפפה רטננ

 תהת יתיאר הלוח הער שי (3י) :ליחתי .תיששה םעפהו
 רישע לכב אצמנש ,ראובמ רסומה הז .'גו רומש רשוע .'גו שמשה
 ףוסבו, ,וייח ימי לכ טוקשי אלו ויקיצמו ויניועו ויאנקמ וברי יכ גלסומ
 ג ןב דילוהו ער ןינעב אוהה ושועה דבאו ןשי
 כיט ינא יתיאר רשא הנה :ןכל ,לבה המכחה תאז םנש ראובמ כ"א
 והזו הבל תחמשב הנעמ םיהלאה יכ ,'גו לכאל הפי רושא
 :תישש םעפ זומרה קספה ומננ חבו יעצמאה

 א. 362 ."קר, תלמ רסחש םישרפמה ורמאש ומכ אלו (*
 א. 365 .הנרדמב \:
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 תחת יתיאר רשא העו שי : ליחתי .תיעיבשה םעפהו ,ן
 םומ ןימ הז הנה .'גו םיהלאה ול ןתי רשא שיא .'גו הברו שמשה
 םהמ שיא אצמנ יכ הזו ,םימכחה ולא גופ תחת השק אצמנו ער
 רצמ םא ,הנתמ ךרד רמולכ: ,דובכו םיסכנו רשוע ול ןתנ םיהלאהש
 תוחלצה והעיגה וא ,אצמש האיצמ וא ,ול לפנ רשא תונובזעו תושורי
 רחא םינפ לכ לע הזמ הנהיש הזל יואר היהו ,למע תלוזב םואתפ
 ול ןתנ רחא שיא ולאכ לשמ ךרד לע והזו ,וב למע אלו עגי אלש
 זגראב םעינצי אוהו ,חומשלו תותשלו לוכאל ידכ ,םיבוהז ףלא רשוע
 םגש והרקיש רשפא םג ,לכ רסוחכו םוריעב תומי אוהו רורצב רורצ
 ונממ בוט ,קפס יתלב הזכ שיאל הנה ,ותלבנל היהת אל הרובק
 ראובמ כ'א .ןומהה ללכב גלפומ ןברו ('(9) םימכחה לודג אוהו ,לפנה
 :המכחה תאז לבה הזמ

 לכ לע לר ,היפל םדא למע לכ (6) תרחא הנעט דועו
 גישיש ולמע לכו ,םיער םא םיבוט םא ,םייחב הצור םדא לכ םינפ
 רקובמ ןכו ותרחמלו רחמל םג ןכ ומכ ךרטצי םויה וגישה םאו ,ונוזמ
 לובג הזל היהיש ,ינוצר ,אלמת אל שפנה םגו והזו ,ותכי ברעל
 קירהל ךירצ ןיאו  ,ףוגה לכ אלמתנ התע רמאיש דע ולצא דומעי
 םדאהש ןמז לכ ללכבו ,םימ והאלמנש ןותיק אוה וליאכ ,וכות דוע
 םלועב ומצע לכ הזו ,רחמ םג םויה התשו לוכא ונינע המראה לע יח
 ' רתוי המ ןכ םא ,תווצקה ינש םהש ליסכ וא םכח היהיש םא ,הזה
 המכחה .תאזב גלפומל ,ומולכ ,ליסכה ןמ םכח ל ןינעה הזב
 הצק אוהש ללוהתמה עשרה ןמ ,ןושארה הצק אוהש תינומהה
 ,םינוצחה םינינק הברה אוה רכזנה םכחה הזש רובעב הנהו ,ןורחאה
 הזל ןורתי ןיאש רע ,הפל קר ותילכת ןיא הזה סלועבש רמאנ
 לעב וניאש ,ינעה ,םכחהה .ָךְנָּכ רכז ןכלו ,ליסכה לע רכזנה םכחה
 לעב יתלב כ'ג אוהש ליסכה וניאש ראכל ,ערוי ול ךמטו ,םינינקה
 יוברב םכחתמה הזל ןוותי ןינעה הזב ןיאש רחא םעטהו ,םינינק
 ,םייחה דגנ ךלהל עדוי ינעל המ ,ללוהתמה ליסכה לע םינינקה
 ךושמיש רשוע יובר סונכלו ףוסאל לדתשיש ן'כמ ינעל ול המ ,רמולכ
 וחקיש המ בוט בוט םינינקה יובירב הנהו .םייחה םדא ינב תועד רחא
 הילעבל ןורתי המו :ורמא םדקש ומכ ,םהמ ושפנ בשחש המ םהמ ויניע
 המכחה תאז יכ ,םדקש המ לכמ ראובמ ןכ םא ,ויניע תואר םא יכ

 .'כו םיסכחה לודנ תויהל לכוי הזה שיאה ,אוהש ליר ילואו ('
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 םבור ורזפתנ רככ ,המכחה תאזב תוקיפס המכ דועו ,חור תוערו לבה
 ארקנ רככ היהש המ יכ :והזו ,הזב (!םסרפיש הצוו םדקש המב
 :ןכו ,'גו םדאל בוט המ עדוי ימ יכ .'וגו ומש

 ןורתי שיש םעטכ הזו .'גו לבא תיב לא תכלל בוט (2) ,ץ
 סעכה רמולכ .קוחשמ סעכ בוט :הזמ ןכו ,תולכסה ןמ המכחל
 יכ :םדקש ומכ תאזה המכחה ןמ ךשמיש תובשחתהב תורעמצההו
 רתיה ןינעכ אל ,ןווחאה הצק אוה קוחשהו ,סעכ :בר המכח בורב
 ,ושוריפמ ואצי םירתיה לכ הנהו .(*ארזע ןבא השעש תורי תסה
 ,'גו לבא תיכב םימכח בל :ןינעה הזמ ןכו ,ךיראהל ונל ךרוצ ןיאו
 המכחו םכח ןושל לכ יכ ,םכח תרעג עומשל בוט :ךשמנ ןכו
 תרדובתההו תובשחתהה הנינעש  תינומהה המכחה ותגוכ ןינעה הזב
 ,ףופאלו ץופקל ץומקל םלוכ וינויערו ויניעש דע הזה םלועה יקסעב
 ושעיש םדא ינב (לוחיכויש ,רמולכ ,םתרעגו םיטכחה ולא רסומ הזו
 ורמאש המ אוהו ,סעכהמ ןימ אוה ,םועכל ךחורב להבת לא :לבא ,ןכ
 ,םדא ינב םע סועכל םעטהו ,(+ז'ע רבוע וליאכ סעוכה לכ :וילע ליזר
 תא היחת המכחה יב ,תולכסה ןמ תעדל ןוותי שי  םינס לכ לעו
 השעמ םעטה .'גו לכוי ימ יכ םיהלאה השעמ תא האר (>) : הילעב
 רחא ,םיהלאה הש עמ המה יכ ,הזה םלועב ויתולועפו םדא ינב
 אוה יכ ,םישעמה תושעל חכ ול ןתנ אוהו זה"ועב והאיצמה אוהש
 ללכבו ,ןוקתל לכוי אל תיִמִמ :םעטכ הזו ,לכל ןושארה לעופה
 תוערו לבה איה המכחה תאוש תוינעטהו תוקפסה ולא לכמ ראובמ
 בוטב היה הכוט םויכ :הזו ,גוזמה יעצמאהב קר בוט ןיא לבא ,חור
 ,םכח ינוצר ,קירצ שיש םימעפל ןמרזיש האור ינאש ןכש לכו .'גו
 לא אבל הז םע םכחתיו בושחיש המב ינוצר  ,ותמכחו וקדצב דכוא
 ודגנכש ללוהתמה עשרהו ,דבא' ותומכחתה תביסב אוה הנהו ,ןוכנה
 הזש הברה םכחו קידצ יהת לא :ןכל ותללוהו ותולכסב חילצי
 הצקה הזש הברה לכס .היהת אלו הברה עשרת לאו ,ןושארה הצקה
 והזש 'גו זחאת רשא בוט והזו ,םהינשמ דחא לכמ טעמ קר ,ןורחאה
 שיש :םרקש ומכ ,םכחל יָת המכחה :תמאב יכ ,גוזמה יעצמאה
 יכ ,רימת יחרכה וניא הז םאו ,ושארב ויניע םכחה יכ המכחל ןורתי

 א. 862 .יםפרציש, ('
 .'ג קוספ םש (
 א. 369 .יוריכזיש, (8
 .עדמה 'פב ואיבמ םיבמרה קר עדונ אל ומוקמ \+
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 הצקה תגלפה בוזענ ןכל ,םימעפל ותבשחמב אטחי אלש םכח ןיא
 יתוא ינ םדא ינב לב הנה :רמאת םאו ,תצקב הב זחאנו וז המכחב
 םמוי למעתא אלשב יתכאלמב ספרתמ היהא םא יניללקיו יניפרחיו
 ייפעאו ,עמוש אלכ ךמצע השע ,םהלו ךל המו :רמאי ,םה ומכ הלילו
 ,ךופרחי תעדה ירסח םא ,אלפתת המלו ,ךדבע היהי ךב רבדמהש
 םיוחא תללק ,תודמב תומילשה תאזל עיגה םומ התא םג אלהו
 תבעותו :המלש שימכ ,ביוחמ ןינע יכ ,ךממ םימלש תפדנו תפרחו
 רמולכ .המכחב יתיסנ הז לכ : םעטו + (ז"ט ח*כ ילשמ) ךרד רשי עשר
 ,רתוי םכחתת לא :םדקש המל רואיבה תכחרה הז הנהו ,וז המכחב
 הלועה ןכ םא ,המכחה תאז תילכתל אובל לכוי אל םדא םוש יכ
 םעפ קספה רמננ הזבו ,יעצמאב זוחאל אוה ןוכנהש הז לכמ
 :תיעיבש

 רותלו תערל יבלו ינא יתובס :ליחתי (סכ) .תינימשה םעפהו
 הצקה אוה ,הזה ןובשחהו המכהה יכ ,'גו ןובשחו המכח שקו
 ,ןורחאה הצקה הז תוללוהו תולכסהו לפכועשרו [ושארה
 הנוכהו .'גו השאה תא תוממ רמ ינא אצומו :רפסה הז תריקח והזו
 גלפומה ףא יכ ,המכחה בוומ ער םומ אצמנ הנה ,המלש רמא הזב
 ,ער םומ  תלעב וא ,הרועכ וא ,הער השא וקלחב לופיש רשפא ,הב
 . אוהו ,תילכתל אוביש תלכשומהו ותמכח תגלפה ול הליעוה המו
 םעטו :הנממ טלמי םיחלאה :ינפל בוטו ,הזב לופי אל םלשה איבנה
 ןמ םימונ םהו ,נוזמה יעצמאה אוה ,רשי םדאה תא השע רשא תא
 תונבשח ושקב םהו :והזו ןושארה וצק לא םיכלוהו רשיה ךרדה
 : תולכסה ןמ המכחל ןורתי שי יכ תמאו ,ישעמ יתלדגה :םעטכ ,םיבר

 ,"הועה יובדמ רבד רשפ עדוי ימו םכההכ ימ ,[ן :יכ
 המכחה דצמו ,וינפ ריאת םדא תמכח :לבא ,ללוהתמ- לכסה אל
 רומשיו ,העובשהָעהובעב ,םילשומהו םיכלמ יפ תורממ םדאה רומשי
 יוארה השעי קר תודיתעב עדוי וניא םדאה יכ ,טפשמו תעו הוצמ
 חור ףסא ימ :םעטכ ,וחורב טילש םדא ןיא יכ תמאו ,הוהה ונמזב
 ,תוענמנה תושעל םדאה ריב ןיאו ,ענמנ הז יכ (יד יל ילשמ) ויפנחב
 תירקטה 'םנמא ,תיעבטה תומה םוי תוחדל תונוטלש ונל ךיא ןכו
 ,תוללוהה הצקב אל  תאזה המכחה רצמ הזו ,םימעפל ותוחדל לכוי
  הפסנו דרי המחלמב וא :ורמאכ ,המהלמב איה תירקמה התימה הגהו
 םוקמ .לא רמולכ ,המחלמב תחלשמ ןיא :רמא ךכלו (י ו'כ איש)
 ילשמ) ומא שיכמ חלושמ רענו םעטכ ,המחלמב תוללוההו חולשה
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 עשר רמולכ ,וילעב תא עשר טלמי אלו :ןינעה הזמ ןכו ויט ט"כ
 םדאה טלמי אל תוללוהתהב יכ ,ל"רו ,תוללוהו תולכסו לכס
 הטי אלש יואר ךא 'גו םכחהכ ימ :םידקה ןכל ,המכחב קר תותימהמ
 :אוה בוטהו ,םדקש ומכ הנוגמ אוה יכ המכחה הצק תילכת לא םדאה
 .'גו רשי םדאה תא השע רשא

 ןושארה הצקה ינוצר ,המכחה תאזש ראבל רחא םעמ דועו
 הזו ינו השעמ לכל יבל תא ןותנו יתיאר הז לכ תא 'יכ :לבה אוה
 תונטלשל הזה םכחה עיגיש אוה ,המכחה תאז תגלפה תילכת יכ
 תובו םימעפ םיאור ונאו ,ולמעו ומצע לכ והזו ,ותלוז לע תוכלמו
 :ןמה ומכ דעהו ול עול תונטלשלו הלעמל עינמ םדאהש

 דוע האור ינא םנ :רמא ולאכ 'גו םיעשר יתיאר ןכבו םעטו
 אלו ,םירובק םהש ,םיללוהתמה םילכפה ונוצר ,םוי לכב םישעמ
 םייורק םהייחב םיעשר :ליזר ורמא רשאכ ,ץוח ינפ לע םהל םש
 םוקממ םה רשאו ,ז"הועב  וארתיו ואובו .םהו (ט"י .תוכרב) ,םיתמ
 ךפה וכלהי ,םיי םהש םילודגה םימכחה רמולכ  ,וכלהי שודק
 :םעטכ ,הנידמה ןמ םמש וחכשיו :,הרובקה לא וכלהי רמולכ ,ואבו
 ןינע הז :רמא ולאכ ג'ל 'ב איש) םישנא ותומי ךתיב תיברמ לכו
 תאזש ראובמ ןכלו  ,ותומי םייחהו ,ויחי םיתמה יכ האור ינא ער
 :לבה המכחה

 םיקידצ שי :יכ ,לבה המכחה תאזש ראבל תרחא םעמ דועו
 םהילא עינמש המכחה תאז ימכח ,ונוצר .'גו םהלא עיגמש
 השעמכ םהילא עיגתש םיללוהתמ שיו ,םיללוהתמה םיעשרה השעמכ
 לאה יאריל בוט היהי יכ ינא יתרזגש ייפעא יכ רמולכ  ,םיקידצה
 הנה ,ללוהתמה ליר 'גו עשרל היהי אל בוטו ,ולאה םימכהה םהש
 תאזש ראובמ ןכל ,יחרכהו דימת הז ןיא יכ ,םימעפל אטחי הז
 :לבה המכחה

 ריעי אל תיישהש רובעב יכ 'גו םגתפ השענ אל רשא :םעטו
 יכ ער םדא ינב בל אלמ כ'ע ,םיעשרה תא ףכית תיחשיו ותמח
 ,תובר תוער השוע אטוח שי םיטעפל יכ תמאו  ,ויתודמ ירחא* וררהי
 בומ היהי רשא הברה םיאור ונא םגו ,ול ךיואמ ךרבתי םשהו
 השענ ושא לבה שי יכ ,בומ היהי אל עשרלו ,םיהלאה יאריל
 :םדקש ומכ .'גו םיעשר שיו .'גו םיקידצ שי רשא ,ץראה לע
 .'גו תאמ הער השוע אטוח רשא ןכו ,'גו םירובק . םיעשר יתיאר
 לכהו לבה אוה הזב תומכחתהה בור ,ונוצר ,לבה הז םנגש יתומא
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 המכחה תאז תצקש ראובמ כ'א .טפשמה ודבל םיהלאל יכ םימש ידיב
 החמשה תא ינא יתחבשנ : והזו .גוזמה יעצמאה אוה בוטה לבא ,לבה
 ,היתשו ,הליכא ,ונוצר רפסה הזב דחי םידמצנה םה השלשה ולאכ .'גו
 :תינימש קספה ומגנ הזבו ,החמשו

 תעדל יבל תא יתתנ רשאכ (וע) : ליחתי תיעישתה םעפהו
 תובר תונעט וז רחא וז הזב המלש ץביק הנהו .'גו תוארלו המכה
 יכ רכש םהל דוע ןיאו .(יה 'ט) םייסיש המ תלוז ,םרכז םדק םלוכ
 יכ ,ונל םדקש המ ןיבנא רשאכ המלש רמא הנוכהו .םוכז חכשנ
 ,האור ונניא ויניעב ה;ש :ןושארה הצקה אוהש הנלפהב םכחתמה
 ןיאש ןכש לכ .'גו אוצמל םדאה לכוי אל יכ :ונל םדקש המ ןכו
 ,תאזה המכחהש רמוא ינא ךכלו ,תומה רחא םתמכחב רכש םהל
 לכָא ךל ('ז 'ט) ןכל .בוט יעצמאה קרו לבה אוה ,הב הנלפה ונוצר
 ויהי תע לכב :והזו ,יוושב םלועה יגונעתמ חקו ,ךמחל החמשב
 אוהה ץראה יגונעת ילודג' דחא הז יכ ,'גו םינבל ךידנב
 ךשאר לע ןטשו :ןכו .(1ת שפ יקולח קר םישבול םניאש
 .םיתעה תצקב השאה םע גנעתיש הצו ןכו ,ןומסופא ןמש .'נו
 קפפה רמ גנ הזבו .יעצמאה רמולכ .'גו ךדי אצמת רשא לכ :רמאו
 :תיעישתה םעפ

 יכ שמשה תחת הארו יתבש (5י) : ליחתי תירישעה םעפהו
 ,םדקש המ ללכב תרכזנ הנעטה תאזש י"פעא הנה ,'גו םילקל אל
 טרפ רכז יכ ,הזב םיטרפה הלא רוריבו רואיבב ןיידע הרכזנ אל
 .םח לה טופו םירובגל המהלמה טיפו םילקל ץוומה
 דבכנ רתויה קלח איהש ,המודמה תומילשה ילעב םהש םי מכח ל
 רתי אהש הכולמה אוהש ןחה טרפו ,(?המדמה תומילשמ
 טרפו ,(?) רכוזה תומילשה ילעב םהש ,םי עדוי ל רשועהמ דבכנ
 ילעב םהש ,םינובנל קוח םחלמ לודג רתוי ןינע אהש רשועה
 לע רמאו ,המדמה תומילש ילעבמ דבכנ רתוי אוהש ,חכה תומילש
 לבא ,דימתו יחרכה םהמ דחא ןיאש טרפו טופ לכ לעו הלא לכ
 תא הרקי עגפו תע יכ :והזו ,טעמה היה םאו ,היהי אלש רשפא
 עדי אל םג יכ : הרקמו ענפבש המ דצמ םתויחרכה קספי ןכלו ,םלכ
 אל הז לכ םעו ,הרקמבש המ דצמ ופוג תומל ףא רמולכ ,'גו םדא

 א. 362 ישש ידנב, (1

 .םירדסדיאו לובלב הזיא הזב הארנ ייכה ינשב (%
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 המכחה קיחרמ ינא .ןיא םאו ,לבה התגלפה ןכ םא ,המכחה בור ליעות
 .ןכלו .'גו ןורתי שי יכ : םדקש ומכ ירמגל

 ,המכחה ליעות ןכו .'גו ש מ שה תחת המכח יתיאר (ד) ,י

 המ ןכל ,'גו לשומה חוו םא :ורמא והזו ,לשומה תמחמ לצנהב
 ראבתה אלה יכ התגלפהו הצקה ונצו ,המכחה יתינגש
 : לבה אוהש

 : לבה המכחה תאז הצקש | רואיב לע ,תרחא םעט רועו
 טילשה יכ .'גו אציש הנגשכ שמשה תהת יתיאר.העו שי יכ
 השעיו םיבו םימוומב -- תולכסה ילעב --  ,ןתי ךלמהו
 םהש םימכהה תא לפשב בשוו םילודג םיוש םתוא
 םידבעה וכלי ותוצמבו ודצמ ןכו ,םישעמה ילודג ילעב | ,םירישעה
 תגלפה הלאל ליעות אלו .'גו םידבעכ םיכלוה םירשו ,םיסוס לע
 םילכפהו םיתוחפה ש םימעפ המכ ןמרזי יכ ,המכחה תאז
 יכ תינוצח תובר תוביסל םא הו ,תוכלמל םיבורק ויהי
 טילשהו ךלמהש הבסל םא וא הזל תימצע הביס ןיא םדצמ
 ולדגש םירענה לידגהו אשנש םעבחר ומכ ,בל ופה וענ אוה
 : נגושה טילשה לע ונוצר ,טילשה הז לע רמא ןכלו ('ח ביי א*מ) ותא

 םא ןכו +: לזרבה ההק םא .ןכו :'גו םינבא עיסמ : ןכו ,'גו ץמוג רפוח
 ויורשו. טילש ה הז םה ,'גו םיליסכה למע ןכו .שחנה ךשי
 ועדי אל םהו ,תוכלמה תוגהנהב חרכהב םהילא ועיגש םילכס ה
 .'גו ץרא ךל יא :ורמא דע  ,ןורחא ומישי המו ןושאר ומישי המ
 ןכו ,תולכסהו לכסה ילעב םהש ,וירשו ורכז םדקש טילשה והזש
 י"ע לקלקתיו םיטוש םה יכ הלצעה ילעב םה וירשו טילשה הז
 ,םלועה ילבה לכב ףסכ יאיצומו התשו לוכא קוחש ילעב םהו ,תוכלמה
 והובזעש םעבהרב לשמ הזב ידו ,הערל הז לכ תירחא ןכל
 םנמא .וילע םירצמ ךלמ קשש הלע רחאו ,םיטבשה תרשע
 בוטש רמאת ןפ ,םיטושהו םירענה וירשו ךלמה הז רכזש רובעב
 ול רמאי ימו תומ יכאלמ ךלמ תמח יכ ןכ אל רמא ,וללקלו ופרחל
 : הזמ הלועה ללכבו : ללקת לא ךלמ ךעדמב םג ןכ לעו ,השעת .המ
 הלודגל םילוע םילכסהש ,םיאור ונאש רחא ,לבה המכהה תאז הצק יכ
 קר ,ירמגל המכחה ק קיחרהל יור ןיא ,ובשי לפשב םימכחהו
 : והזו .םירבדה תילכת ןוחבלו ,יעצמאה תחקל

 העבשל קלח ןת :'גו םימח ינפ לע ךמחל חלש 6) ,אי
 .לבש .'גו ערזי אל חור רמוש יכ .הגלפהב תובשחתחב קיטעי אלו 'גו
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 יגו עדוי ךנא יכ .'גו ערז רקובבו : ךיתובשחמו ךיכרד יי לע לוג
 :תיוישע םעפ קספה רמגנ הזבו רכז םוקש קספה והזו

 הרשע קספה ומגש רחא .'גו ךיתורליב רוחב חמש (ט) ,א"
 הצקהש ,ינוצר ,םיתפומו תונעט איכב השורדה הדלותה רמגו ,םימעפ
 ורפס םייפו ,ונראיבש ומכ ןורחאה הצקה ןכש לכו ,לבה אוה ןושארה
 םע :קיזחנשו ,תינומהה המכחב יעצמאה תקזחה לע ונתוא תווצל הזב
 לכ היהי הנהו ,לכונש המ  הצקבו תילכתב הזו ,תינויעה המכחה הז
 עדנש דע ,ופפההו הנקזה ימי תורחבה ימיב רוכזנשכ הז
 ןסוח היהי םלועל אל יכ ועתרוחב ימיב וניניע  דגנל | היהיו
 ימי רוכזו ,ךיתיוצש ומכ ךיתורליב רוחב חמש :רמא ךכלו ,ונפוג
 זאש והוצ ןכלו - ,תינומהה המכחה ימי םה זא יכ ,תורחשחו תורליה
 : קוחשו :תולכסו תוללוה אל ,בלה בוטו החמשה אוהו ,יעצמאב קיזחי
 ולאש רשא לכו :ומצעל [סחייש ומכ 'גו ךכל יכודב ךלהו ,םעטז
 תואתה רחא רותל וניאו ,קוחש וניא הזש .'גו ,םהמ יתלצא אל יניע
 םא ןוחביש ליר | ,'גו ךאיבי הלא לכ לע יכ :רמאו ,ןנוהכ אלש
 | תולכסח הצקל "תיטנ אלו  ,יוושהו עוצמה ךרדב הלא לכ תישע
 בורב יכ ,ךבלמ סעכ רסהו :ורמא הזו המכחה בורל תיטנ אל םגו
 הלילו .םמוי ,למעתמל הרקי הז יכ ,ךרשבמ הער רבעהו :ןכו וגו
 םלועל יכ ,םבלב םיבשוחה םירוחבה ושעי הזו ,םישעמה תלדגהב
 ריכזה הזלו ,ודספיש ןכש לכ ,ונקזי אלו םתורוחב ןפוחב ויהי
 :ןכלו ,לבה תודליהו תורחשה יכ :רמאו

 ,םלועה .גהונ ךפה 'גו ךיתורחב ימיב ךארוב תא רוכזו ,בי
 ,רפעה לא בושיש דע טעמ .טעמ םדאה רספהו קנה רופסב ךיראיו
 שי םיקלח בניה ולאש רחאו ,הנתנ רשא םיהלאה לא בושת הורהו
 ,תומכחהמ םיקלח ינש השענש יואר הנה ,המשנהו ףוגה ינוצר ,םדאב
 המכחה אוהו ,ףוגה יכרצבו םינינקב הזה םלועה ישעמב המכחה דחאה
 קיזחנש יואר ראבתנש המכ ,המכחה תאזבו ,רפסה הזב דימת תרכזנה
 לא התילכת רשא תינויעה המכחה איה ,רחאה קלחהו ,יוושבו עוצמב
 םייס הזבו ,םילבה לבה ,הזה םלועה השעמ לכ ןכל ,שפנהו חורה
 ינבל חרכההו ךרוצב אוה תינויעה המכחה לבא ,ורפס שארב ומכ
 ובל םש יכ 'גו אוצמל שקב 'גו םכח תלהק היהש רתויו :ןכל ,םדא
 ינא :ומצע לע ורפס שארב רמוא ןכו ,הב םירפס רבחו תינויעב
 תאז תגשהב ויובד תילכתב ונוצ ןכל 'גו המכח יתפסוהו יתלדגה
 לכ הז יכ. 'גו עטשנ לכה רבד ףוס :ורמא והזו ,תיתמאה המכחה
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 חזה םלועה ינינעב קיזחהל אוה ,ויתוצמ ללכבו 'נו םדאח
 טפוש םיהלא יכ ,םיהלא וללפו רבדב שיא אטחי םאו ,יעצמאב
 'גו אבי םיהלאה השעמ לכ תא יכ :םייפש המ הזו ,תמא ןיידו
 .ביהועב םג זיהועב םג ולעפכ םדאל לומנ בישי 'תי אוח יכ םעטהו

 ויכשמהו רפסה הז תנוכ רואיב ונכלשהש יוחא .ףסוי רמא
 הטכ ונכזע םאו ,ונל ירשפאב היהש רצק רתויב םירמאמה שוריפב
 ,םרכז םדקש תונעטה ןאכב ץבקנש וניאר ,רוצקב ונרוחבל םישורפ
 תינומהה המכחה הצקהש ינוצר ,תפסכנה הדלותה תודולומ םלכ רשא
 וירבדב זמרגה קספה אוהו בומ התעיצמאשו ,המכחה בור  ,ינוצר ,ער
 : רמואו ליחתאו םימעפ המכ

 הנממ ןושארה הצקה ינוצר ,תינומהה המכחה יובר .המלש רמא
 םדאה למע ארקי הזש ,םיבר תונובשח תשקבו םישעמה תלדגה אוהו
 שורדה והזו ,הבר הערו ,חור תוערו ,לבה אוה שמשה תחת לומעיש
 ,ודילוהו ורואיב ןיוכנ רשא

 בוכסה דכל ,הנינע ןיא ,תאזה המכחה הנה :ןושארה תפומח
 הנינעש המ הנהו ,הנטקה המדקהה איה הזו ,הז רחא הז אבב הלילחהו
 הנושארה הנומתב הזמ דלונו ,הלודגה המדקהה וזו ,לבה אוח הז
 .לבה איה תאזה המכחהש ,הדלותה ןכ םא :רמאנו

 ,םינינקה יובר הנינעש רחא ,תאזה המכחה הנה :ינשה תפומה
 ,התילכת לא עיגהל שיא לכוי אל הנה תילכת ןיאל ףסותי רפסמהו
 כא ,לבה וב  תולדתשהה הנה ,נשומ תילכת ול ןיא ונינעש המו
 .לבה איה תאזה המכחהש ,הדלותה

 םישעמב תוראפתה הנינעש תאזה המכחה הנה :ישילשה תפומה
 םישעמהו ,רבכ היה אלש שודח התולדתשהב הילעב אצמי אל
 המכחה ןכ םא ,לכה אוה םדקש המט לע שודח םב ןיאש םינומהה
 .לבה איה תאזה

 ,םיבואכמו סעכ :בר היוברב תאזה המכחה הגה :יעיברה תפומה
 .איה לבה תאזה המכחה ,ןכ םאו ,לבה אוה ןכ ונינעש הטו

 ליפכה הרקמכ חילעב ,תאזה המכחה הנה :ישימחה תפומה
 ,הרקטבש המב תוטיש רשפאש רע ,םיערה םיענפב. .אוה םנ והרקי
 חטו ,טלחומב ליפכה ומכ ,םיקזכהו םיקרבה דחאב וא ,המחלמב תומכ
 .לבה :איח המכחח תאז כיא ,רומנ לכה אוה ןכ ונינעש

 הדצמ גשומה :חינמ הילעב ,המכחה תאז הנה :יששה תפומה
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 המו | ,ליסכ וא היהי םכח םא עדי אל רשא  ,וירחא היהיש ונבל
 .לכה המכחה תאז כ'או לכה וב תולמעהה ןכ ונינעש

 גשומה חינמ הילעב ,תאזה המכחה הנה :יעיבשה תפומה
 ביוא אוה ילואו ונב וניאש רז שיא אוהו וב למע אלש םדאל הדצמ
 .לבה תאזה המכחה כ'או ,לבה וב תולדתשהה ןכ ונינעש המו ,ול

 ,םדקש ומכ התוהמש תאזה המכחה הנה :ינימשה תפומה
 ,ותרחמ וא רחמ אוה םג חרכהב הנה ,םינינקה יובירב לדתשי הילעבש
 בר ןמז םב לטעש םינינקה םתוא ריספי וא תיחשי תעה יונשב
 .לבה איה המכחה תאז כ'א .אוה לבה ןכ ונינעש המו ,םתויהב

 הגידמב הב לדתשמ הילעב תאזה המכחה הנה :יעישתה תפומה
 ינוצר ,הלחתהב הלשומו הנידמה ינב ןינע יפל ,הב ותריד עבקיש
 ,יתרחמל וא רחמ תונתשהה ןכתי הזו ,קדצהו טפשמה םוקמ זא היחש
 תאז כ'או ,לבה אוה ןכ ונינעש המו ,רחא רודו שדה ךלמ םיקב
 .לבה איה המכחה

 תומהככ לשמנ הילעב תאזה המכחה הנה :ירישעה תפומה
 המכחה תאז לעב חורל רתומ ןיאו ,םלכל דחא חורש ינוצר ,המדנ
 .לבה איה המכחה תאז כ'או ,אוה לבה ןכ ונינעש המו ,המהבה חור לע

 דימ הב טלמג יתלב הילעב ,תאזה המכחה הנה :א*יה תפומה
 המכחה תאז ןכ םאו ,לכה אוה ,ןכ ונינעש המו  ,םיסנאהו םיקשועה

 . .- ו
 ןיאו דחא אוה םא ,הילעב ,המכחה תאז הנה : ב"ה תפומז

 עבשת אל ויניע םג ולמע לכל ץק ןיאו ,ול ןיא חאו ןב םנ | ,ינש
 .לבה איה הטכחה תאז כ'או ,איה לבה ןכ ונינעש המו ,ושוע

 ול ןתנ ושא שי ,הילעב ,תאזה המכחה הנה : ג"יה תפומה
 םע ,אוהו ,האיצמו החלצה ךרד ,םואתפ דובכו םיסכנו רשוע םיהלאה
 רשוע עבשת אל ושפנש .ונרקי ךא ,םהמ רבדב הנהי אל הז לכ
 ,איה לבה ןכ ונינעש המו ,ותומ רחא ול היהת אל הרובק םגו ,וייחב
 .לבה איה המכחה תאז כיא

 ושפנו והיפל קד ולטע ןיא .תאזה המכחה הנה : דייה תפומה
 כ'או ;אוה לבה ןכ ונינעש המו ,ומויב םוי ךוצטי ןכ יכ ,אלמת אל
 .לבה איה המכחה תאז

 תומכחתה ,ונראבש ומכ ונינעש תאזה המכחה הנה :ויטה תפומה
 רובחה ןימב םימעפל לופי וילעב הנה הזה םלועה השעמב גלפומה
 .לבה איה המכחה תאז כ'או ,לבה ןכ ונינעש חמו ,הער רתויה השאב

 ן4*



 תלהק - 19

 הילעב למע לכ רקיעש ,תאזה המכחה הנה : זיטה תפומה
 םדאב םדא טלש רשא שיו ,םדא ינכ ראש לע תונטמלוש גישהל
 :לבה איה המכחה תאז כ'או ,אוה לבה ןכ ונינעש המו ,ול ערל

 עינמש = ןיאור ונאש ,הילעבמ שי תאזה המכחה : זייה תפומה
 השעמכ עיגמ םדגנשכלו ,םדננכש םיליואהו םילכסה השעמכ םהילא
 .לבה המכחה תאז כ'או ,אוה לבה וב תולדתשהה ןכ ונינעש המו ,םימכחה

 :[ייכה ינשב - . . . המכחה תאז הנה :ח"יה תפימה
 תומכחתהה הנינעו התוהמ לכש תאזה המכחה הנה :ט"יה .תפומה

 העידיו קלחו רכש ול ראשי אל הילעב הנה ,הזה םלועה יקסעב
 : לבה המכחה תאז כ'או ,אוה לבה ןכ ונינעש המו ,ותומ רחא הז לכמ

 דימת גישמ יתלב הילעב ,המכחה תא הנה :םירשעה תפומה
 ,ונישהל ןיוכיש הממ חומה יקלח יפל היקלח תשלשמ דצ םושמ
 המו ,ןח םיעדויל אלו רשוע 9 וכנל אלו םחל םימכחל אל יכ הזו
 ,איה לבה המכחה תאז ןכ םאו לכה אוה ןכ ונינעש

 יכ רשפא הילעב תאזה המכחה הנה :םירשעו דחאה תפומה
 ,םימורמב בשי ודגנכשו ,טילשה ינפלמ האציש הנגשב בשי לפשב
 .לבה איה המכחה תאז כ'או ,לבה אוה ןכ ונינעש המו

 לכה תאזה המכתהש ,םיתפומה הלא לכב ראבתנש וחאו
 איה ,תוללוהה אוהש ןורחאהו ןושארה הצקהש ומצעב ראוכמו ,איה
 ןורתי שי יכ ,םיבר םירחא םיתפומב 0 ראבתהו ,קירו לבה רתוי
 היהיש ,הזמ ביוחמ כ'א ,ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ ,תולכסה ןמ המכחל
 יוברהש דע ,תודמה רתיב ןינעב עוצמהו יוברח ןיב ,ןאכב לדבהה
 זמרגה קספה הזו ,בוט אוה עוצימהו ,עורהו הרומנ תוטשו לבה איה
 ,בוט אוה תובידנהש ומכ ,בוט איהש המכחה לע רמאנש דע ,םינפב

 : ער ,הב הגלפהו היובר םנמו
 ,תאזה המכההש םיתפומ דחאו םירשעב ראבתהש ירחא ('םלואו

 .המל תוביסה ורכזנו ,הבר הערו לבה איה ,הב יוברהו הגלפהה ,ינוצר
 ווי איה ,הב יוברחו הנלפהה ינוצר ,תינויעה המכחהש ,ךיא ראובמ כא

 ונרכזש ןימומה תיתמאה המכחה תאזב ןיאש יפל ,הבר הבוטו רקיע
 לא עיגמה ינוצר ,תיתמאה המכחה תאז לעב יכו ,תורחאב ואצמנש
 רמאנש הממ ךפה ,םישנאבש םלש רתויה אוה ,התגלפהו התילכת
 :רסח רתויה איהש ,תורחאב

 אז. 365 .ןורסחו לובלבב זיכ (1
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 המכהה תאזב ישונאה תומילשה תילכתב םלשה סנמאו
 תומילש 'תי םשה ול קלחש ,םימילשה ןודא היה אוה ,תיתמאה
 היה הזו ,האובנה תומילשו ןויעה חומילש ללוכ והזש ,ללכב שפנה
 ,םדאה ןימ תאירב תומילש תילכת היהש ,העוניבוהשמ
 קר ,תוישעמ תוכאלמו םינפוג םינינעל אלו ףוגל וניא תומילשה הזו
 לכש ארקנה ךאלמה לא קבדתש ָךע ,שפנה תוחצנו תומלש
 לכ ש ה'ע ושפנ התיהו ,דחא רבד איהו אוה התיהו ,לעופה
 םשמו ,םיכאלמה רתי םע םילגלגהמ הלעמל תנכוש ךאלמו
 יכ ךל ראבתי ךכל ,חצנה המויקל התלע םשלו הדרי
 ומכ ,תיתמאה המכחה תאז לע םניא ,ומדקש דחאו םירשעה תונעטה
 : הלחת הזו ,תחאל תחא ראבאש

 כבוס הנינעש ,תיתמאה המכחה תאז לע רמול םוקמ ןיא יכ
 ןיראהו ,אב רודו ךלוה רוד  ,הז רוס רחא הז אבב ,הלילח תרזוהו
 םיתבה תונבב ץראה השעמב המכחה תאז ןינע ןיא יכ ,תדמוע םלועל
 ראשת שפנה יכ ,אב רודו ךלוה רוד ןאכב לפונ .ןיאו ,םימרכה תעטונו
 רפסמ יובר המכחה תאז ןינע ןיא םג  ,םלוע דעו התיה זאמ תיחצנ
 תגשה התילכת לבא ,תילכת הל ןיאש רע םינוציחה םינינקה
 .ונרמא רשאכ ה"ערמל גשומ הו ,וב הקבדהו לעופה לכנשה
 יכ ,םדקש ימ לע תואשנתהו תוראפתה המכחה תאז ןינע ןיא םג
 כר המכחה תאזמ ךושמי אל םגו ,רחאתי ימו םרק ימ השמל ול המ
 הזל הרקי אל םגו .בל יחמשמ םירשי י"י ירוקפ לבא ,בואכמו םעכ
 יכ  ,המחלטב תוטכ תירקמה התימה ןכש לכו ,הרקמבש הממ םיענפ
 יתומילש חינמ המכחה תאז לעב ןיא םנו ,תודיתעה לכ עדוי איבנ
 ושפנ לכא ,ו ב למע אלש רז שיאל ןכ םג וחיני אלו ,וירחא וינבל
 יונישב ונינק דיספמ  ,המכחה תאז- לעבל ול ןיא םגו ,המע הנאשת
 למעש המ ריספהלו תיחשהל בוט היהי זא יכ הארי יכ רצמ םיתעה
 חורכ ושפנו חורב המדג תומהבכ לשמנ המכחה תאז לעב ןיא םגו .יב
 הטמל תדרויה המהבה חורו הלעמל הלועה ,םדאה הור עדוי אוהו ,המהבה
 יאריי לבא ,םיסנאו םיקשוע דיב לפונ המכהה תאז לעב ןיא םנו ,ץראל
 לעב ןיא םגו .וידבעו הערפ ינפל ןרהאו השמב הז ראובמו ,ונממ לכה
 היהיש וא ,ול ןיא חאו ןב םנ ינש ןיאו דהא אוה םא :המכחה תאז
 אל וניעש :אל םגו ,ולמע לכל ץק היהי אלש ןינעב םינבה בור ול
 וקלהב חמוש אוהש הז לכמ ךפיה אוה לבא ,ושוע עבשת
 ,הזב למע ול ןיא שפנה ינינעב םאו ,ףונה ינינעב טעמ למעו
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 הילכתה ונישהב עבשת הניעו ,האנהו גונעת םא יכ
 גישה ושאכ היערשמ עבשנש ומכ ,וילע ונזמוש
 ץא םגו .דומגה תוקיבדב תומה רחאו ,ירוחא תא תיאורו
 רשוע םאו ותבוטל קר ,ותערל רומש רשוע :המכחה התוא לעבל
 המכחה תאז לעבל ןיא םגו .דצ לכמ ותבוטל אוהש ש"כ  ,ותמכח
 קר ,יוארכ םהמ הנהי אל אוהש לאהמ ול ןינותנ דובכו םיסכנ רשוע
 םג .ונממ האנה תילכת הנהנ אוהש ןכש לכו ,ותמכח דובכו רשוע
 ,ושפנ אלמת תמאב יכ ,והיפל ולמע לכ המכחה תאז לעבל ןיא
 לפונ המכחה :תאז לעבל ןיא םג :לעופה לכשה גישת יכ
 טג :ויננע לכ השעי י" יפ לע יכ .הרועכו העו השא תרכחב
 ןכו ,הלילח הלאה םיעשרה השעמכ עיגמ המכחה תאז לעבל ןיא
 אל לושמי םאו ,םדא ינכ לע לושמל ,המכחה תאז לעב ונינע ןיא
 ותמכח רכש רקיע לכש ראובמ םנ .בוטלו קדצל ךא ,ערל היהי
 תשלשב גישמ ,המכחח תאז לעבש ראובמ ןכו ,ותומ רחאל אוה
 לכשהמ אוהש ,םישעמה םיובדב םא ,דחא לכל יוארכ וחומ יקלח
 ,רבדב אטחי אל יכ ,ינויעה לכשה  אוהש םינויעה ירבדב םא ,ישעמה
 המכחה תאז לעב םגו ,היע וניבר השמ דעהו  .ורועישו ותבשחממ
 יכלמ ינפל םלועל יכ ,הלילח לפשב בשי אלו םימורמב םלועל
 .ךלמ ומצע אוה וא ,בציתי

 .רבכ יכ ,רפסה הז יקוספ רוציקב זנדנע הנה .רבחמה רמא
 ונשדח הז יכ רפסה הז תנוכב ונכראה םנמאו ,םישרפמ ונל ומדק
 ,ראבל קר רפסה הזב לדתשה אל המלש יכ ונירברמ הלועהו ,זנחנא
 םייסו חתפ ןכלו ,לבה אוה תינומהה המכחה ןמ ןושארה הצקה יכ
 רתוי אוה ןושארה הצקהש הז םע זמרו ,םילבה לבה הז קוספב ורפס
 םירשעב ןושארה הצקה לבה תמאש דע  ,הזב םידומ לכהו ,לבה
 הדשעב יעצמאה בוטמ קספה רטגז ,םונודסש ומכ םיתפומ דחאו
 : ולא םהו ,םיקספ

 .התשיו לכאיש םדאב בוט ןיא : ןושארה
 םדא לכ םגו ,חומשל םא יכ םהב בוט ןיא יכ יתעדי :ינשה

 .'גו התשיו לכאיש
 .'גו וישעמב םדא חמשי רשאמ בוט ןיא יכ ינא יתיארו :ישילשה
 .'גו תחנ ףכ אלמ בומ :יעיבדה
 .אוה לכב ץרא ןורתיו :ישימחה
 .'גו לוכאל הפי רשא ,בוט ינא יתיאד רשא הנה : יששה
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 .'גו הזב זחאת רשא בוט :יעיבשה
 .'גו החמשה תא ינא יתחבשו : ינימשה
 . .בו החמשב לוכא ךל :יעישתה
 .חמשי םלכב 'גו היחי הברה םינש םא יכ :ירישעה

 ,םירדוסמ רפסה הזב קספה הז רמגש .תומוקמ הרשעה ולא הנה
 ותנוכ יכ ,דחא ןוש ל אוה בורבו ,דחא ןינע םלוכש הארת ןיכת םאו
 לוכאל :םבורב רמא ןכלו ,החמשה םע יחרכההב הלועפה ץוביק אוה
 תייחרכהב האנהה רמול הצר ,היתשהו הליכאה יכ ,חומשלו תותשלו
 :רפסה הזב ותעד המלשנ הזבו ,התואנהו

 .ןושארה קלחה םת
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 אזו

 ,תו ביש ח ם/ה .ליר ה "ןטב ירדח, רבחסה תעדל :('ל 'כ) םש
 .וירבד וניבי ז"יפעו ,ז"כ קוספ ונינפלש ,רשרפב כ"הדע

 ב נע ה הבחמה לצא :אוה ליד גיי א"כ) .,68 .דומע
 םאו ,רסומ תחכות ונדמליו תעד ונרויש םכחל קעוז אוה הנהו
 ."וכו אוה םג ותקעז עומשמ וינזא םטא

 ובירקמו חבז איבמ עשרה | ,"םיעשר חבז ןיממ, :.(ה'כ איכ) םש
 ןכו ,םשה .לע תודע וירבדבו והיפב דיעמ אוה םג אוהו ,ומע לב וכלו
 .והיפב בורק 'אוה םאו ,ויתוילכמ 'ד קוחר יכ ,דיעי םיבזכ דע

 רמאש המו ,טושפ אוה דחאה שורפה :(" ד'כ) .19 דומע

 ,תוטל םיחוקל ליצי לבא ו ה ע ר ת ר צ םויב הפרהי אלש ,הזמ הלעמל
 התאו ךל לומנא ךרד לע אלו סרפ לבקל תנמ לע אלש ןכ תושעל והוצ
 לע "וכו תיפרתה -- ינשה שורפה אוה הזו -- שרפנ םאו ,יל לומנ
 התא לצה :רמוא אוה הבוט הצע הנה ,ואובי םימיב ופצע תרצ
 םירחא וסוקי ךתרצ םויב יכ ,המכחל ךל תאז התוהו ,תוסל םיחוקל
 .ךועישויו

 ואנוש אוה לכסה "לכסה 'יהי רשאכ יכ, .(א'כ ה"כ) .14  דומע
 ןיב ז"יפלו .2 תורעהב ךתהיטת הרסו ,רבחמה תעדל ובוואו םכחה לש
 ,"ךפיהה ןמ  ,בואמ, *י קוספ ד" השרפ רואבב רמאש המ םנ ןיבת
 .זיפלש (לכס ==) ליסכה ןמ לר

 אלס ףסכ | ,"םונסמ רחבנ | ,םונס ףפכ, | :('כ ויכ) .79  רומע
 ,םיקלוד םיתפשל ןויסד ותושעל וואר יאו ,ךרעה לק רבד אוה םוניס
 .(םינסה ןמ לדבנו רחבנ ףסכ לע הנוכהש כ*עו

 .(אובי דוע)

 וילע ינרעהש עיבארה לש ושודיפ *או  ,דכחמה לש ושוריפ תרכפהש ךחכ דשיי (6
 .יולב .5ַארפה



 אטו

 םיושה חכ ןיא ב יכ, :ל'צש יניעב הארג :('ד ד'י) .48 דומע
 יכ ,לשמנהו .תואובת ב ריגשי םהכב לבא ,'רב סובא םדאה נישי
 ךירבת, הגה םירבה קובדב .הטולה לבא ,'םידבה סא ברח, וטצעב ,.במולה
 ְ\ (1,'ךידיב .הןמויקי

 תעד, < ל"ר .,תזמ הלעטלש המל ,הארנכ- ;ךשטנ | :('ז ד"י)-םש
 בוש (הרכז םדקש תעדב) הב הילצת אל- םא .לבא, :ליצו ,"לקנ ןובנל
 אלש פ'עאו, (לסכה ישנא לש) םדיננ השעתו םימכחה תלועפל ךל
 םע רבב דב םילוע םירברהו ."תולועפה רשוי ךיתעדוה הטכח תדמל
 /.(102 רוטע) 'ב ילשמב רבהסה כ'שמ

 רואבו | ,הלאשה ינמיס תפסוה .'י. קוספו 'ט קוספ שורפ לע ,םש
 שיא ןיבוש .יתלבס .ו ב ל ב ערוי םדאה .: הנוכה ,עדוי בל :ותעדל ןינעח
 ,ם תו ב לב .םירשילו 'וכו תביטיה םעטכ בל םעט היהיו ,ודוס. תא דהא
 תרמ עדויש (עשרה לש ובל) בלי שי הנהו ,הסינפ םֶברק ב ועיהד
 הב ברעתי אל רשא ,ו תחמ ש עדוי (קירצה לש ובל) בל שיו ,ושפנ
 ,עשרה בל לש ושפנ תרמ התיהו ;(רחאל התוא הלנמ ונניא יכ) רז
 הרכהה = ,קירצה בל תהמשו ,דמשי םםיעשר תיב יכ ,הרורבה העיד
 : (49 רומע) :'ו קוספב רבחמה רמאש הזו .חירפי םירשי להא יכ ת יתמאה
 ,'ט קוספב רכונה בלה לש ורוס תא הלג .ל"ר ,'בלה ןופצ ו מ

 .(איכ ה"כ) 74 רוטעל יתרעה האר : (ז'ו דיי) .49 רומע

 ,וירבד .יפל ליר  ,'תעד ,וריתכי ומכ .ומעט ןכל, .:(ח"ו + םש
 םיאתפ יכ ,הז לש וכפה הז ,המהל דחא ןינע ופוסו קוספה תלהח
 םרכמבו םהיבא תלחנ תאי םריבעהב תעד וריתכי םימורעו "תלו א ולחני
 | .הרות דומלל ידכ התוא

 ותלוזו, ל'צו ם'ט  ,'םינומדקה ןמ יתלומ : 14 הרוש .52 רוטע
 (5.2 הרעהב ךתהימת הרס הזבו ,יםינומדקה ןמ

 שי דייפעו .,ב'מ איל תישארב קוספה לע ותנוכ :16 הרוש םש
 יב (5,9 "יס ךתרעה תא ןקתל

 ןכ םאוי.םיכמהי םה 4... שונע םג, :("ב "י) .62 דומָע
 רואבב ש"םו ,רבחמה תנוכ ןיבתו ,ל'צכ "רסח (לעו 5ה אלו) לו עפה
 ןוכנ מ"מ * ,רסילו תוכהל הקרצה םהל שישכ "פא ל'ר  ,רשי ילע
 - ליוררמ 'יאר איבהו ,םהיתודט לע וריבעוש

 לשומה יאוה 0 ךלט םיעשר הרזמ, | :(ו"כ 'כ) .61 רוטע =
 רכולמ וחורב לשומו-רובנמ םיפא ךרא בוט :תובאב ש"מל ותנוכ ,"והורב
 ול ךמפ ןכל/ ש"מו ,רובג ךלמ ןיבו םכח ךלמ ןיב שרפהה הזו ,רוע
 :.(ח"כ קוספ) 'וכו  ךלמ ורצני תמאו -רסח לע .ותנוכ "וירחא אבה

 וחכמ ה'אר א'במו ,ויאוכ איה ףילהמ רבחמה אלה ,ישוק תפסוהו תעד תפסוה 1
 ,ומוקמב ינשה "בארה לש ושוריפ םג ,הזל ףרצל ןיכנ היה הז ילולו ,ינוא תישארז

 1 *ותלוזו לש י"אוה הלודג המכו (*
 .דחא םוקמ לא ל לכהו ?"ידמע , השעי המו (5



 אצ

 ;רואל איצומה רמא
 ' קשהל יתחמש .יולב .5ֶארפה םכחה תורעה רדסל קסוע ינדועב
 םירהה ןיב ישאר יסונכהב ,ינאו ,ירארב 'קד 'חה ברה תורעה םנ
 9 תא ,שאר ינכ לא לבא ,הלועל השה היהא ,הלאה םירוהה

 ,םירבדה ונבלתיו וררבתי ןעמל  ,םיכמל יתתנ

 .הבט 'מ דוחאנ היב
 םא -- ךל חלוש יננה ,בוטה יצפח תא פ'כע ךתוארהל ידכ !ידידי

 רשאכו ,ןושארה ילשמ שורפל יתורעה הצקמ -- םסיפדהל דעומ דוע שי
 שופח וא בר ןויע םישרודה םינינעה לכ יתטמשה יכ ,הארת ןהב ןייעת
 ודבל ותוא ,האירקה תעב ןוילגה לע יל יתמשר רשא תא קרו ,םירפסב
 ה. םזסהלו .ךינפל םש יננה

 תפסוה ,"תרטעל ומכ ו'יתהו, :('ט קוספ 'ד השרפ) ,98 דומע
 : ל'צו הזב הלפנ ס"ט יב ,ךל עד התעו ,קרצב :הלאשה ןמיס םירבדה לע

 תלמל בוסת "ךנ:טת, תלמטב תשמשמה ו"יתה ל"ר ,'תרטעל ,ךוסס ו"יתהוע
 ךגגטת ,תלמו ,(טקעיבוס) רמאמה אשונ תאזה הלטה התיהו ,תרטע
 .(טאקידארפ) .אושנ

 ,"ךאלסה ומכ ,וילע אובל הנוכנה תוממ םעטו, :("ב "י) .81/ דומע
 ומצעב ךאלסה לע אלו ,ז"ט ח"מ תישארב לע הנוכהש קפס ןיא יתעדל
 .וילע :אובל .הנוכנה הערה כיג .וניה ,"ער לכמ, םש רמאנה לע לבא

 ,תוּועה ל"צש הארנ ,תועת :(ט"י ") .34 דומע

 ,רטול רבחסה תנוכ ,'םיפלא השלש ופננ, :(דיי א"ו) .42  רומע

 עשוהי) ןכע ןועב יעה ישנא ינפל סונל םיחרכומ לארשימ םיפלא 'ג ויהש
 .('ג השרפ

 ןתי תלט שריפמ רבחמה ."וכו חוני ,ןתי, :(ב'י ב"י) .45 דוסע
 תנוכו ,הנת לא :רמולכ ,(יה 'ה תלהק) "וכו ךיפ תא ןתת לא ר'ע
 םיקירצה לצא םהש ,םירבדה תא בזועו חינמ עשרהש ,ותעדל .בותכה
 | .שרשו רקיע

 ןיאו רבדה לע תלאש ."וכו הרעג עמש אל :('ח גיי ..41  דומע
 לכוי אל שורפ ,הכענ עמש אל :הנוכהש רשפאו .ךל ותוא רתופ
 ינע שיאה הוש םיעדוישכו ,'הרות ןיא חמק ןיא םא, יכ. ,הרענ עומשל
 םוקס ול תתל ידכ ,ותתוע תא םדוקמ ול עידוהל וב ןירעונ ןיא אוה
 רישעה לבא | ,דימ וניד רזנ ול םישוע לבא ,רפכ י'ע ושפנ תא ליציש
 ורואבב רכחמה ירבדב 'ויעו .ושפנ רפכ ורשע תא ןתונ אוהו ,וב םירעונ
 | .(100 דוסע) ינשה

 םייח ץעל תלחותה  :הנובה ,"םייח ץעל תלחותה, :(ב"י .כ'י) םש
 .האב הואת איה
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 רכוש וא ,ותליסכ רמוש ל*צ "ותליסכ רבוש, | .ב" "כ ,19 דצ
 ." קוספב שוריפש ומכו ותליככ

 'פסב אצטנש וסכ .,תובע ל"צ *תובר, תורתענו ,'ו ז"כ ,79 דצ
 (3: ןאכ ע"בארהל סחויטה שוריפבו 891 םישרשה

 םנ לבא ?הז ול ןיאמ ,לרמה לאש .% הרעה םש ,%
 י .םיניפמ קקוזמ ףסככ : בתכ ץע"בארה

 .4836 םישרשה 'ם .,"ט ז"כ ,16 דצ

 הכוסב אוהו "היב הריגתהל יתאד ל"ז םרמאמכ* .ר"י חיכ ,171  דצ
 .רורב ושוריפ ז"פלו ,יירונתא י'שרבו היב ייורגאל אתאד םושמ א'ע ה"

 .9712 םישרשה 'ס ןויע חיי 'ל ,80 דצ

 סחוימה (?םינינפה רחבט 'סל  ותנוכ ,"םכחה, םשב איבמש המ
 119 רצו ," גיכ ,70 דצ :םירמאמ 'ב הפ גיצנ אמתדל צו
 אוה 'כו הישנאמ הניאש ימל המסכח ויסמת לא םכחה רמא 14 הרוש
 ונבל 'חה רמאמכ ,גיל ו'ט 55 רצ ןכו :המכחה רעש פה'במב אצמנ

 .- םכחה תוצמ רעש ,פה חבמב אוה ,'כו "םילפשה היבגהל דעי םשה יכ עד
 =. 2 'ע

 .רו- 'ב =

 .(אובי ךשמה)

 ,שבתשמ אל "תובד, םנ ילואו (1
 דחכמב פיאצמנ אלש םימכה ירמאמ המכ דוע ןכו ,9 יתיעהב 176 ףסכ ןחלשב ןייעו (+

 .םינינפה



 אזו

 לוספ בורקש ותנוכו ,ראשל ל"צ , . . של דיעת ראשה תויה יתלבל,
 .םירבד " ירפס = "פי דיכ םורבדו "ה 'ב * תומש" ע'באר קייעוי ,תידעל
 (5.הזכ .זיכ ןירדהנסבו

 אל םיכמה ינב ל'צ "ןתירמאב ואוב :ורמא, .'נ הרוש ,01> דצ
 ידיב התימל ותמוי אל בותכה תנוכש היאר םשמו (ה  ד"י ב'ט) .תימה
 | (3.זיפ דיכ םירבד ם"בשר ןייעז  ,םדצ

 7 םישרש 'ס האר .'ו "מ ,94 רצ
 ד'כ תוסשל ןווכ ,ומע . , ותשיו ולכאיו םעטכ ,ו"ט ויט 4 דצ

 ברד 'ימופב אלנרמ ז"י תוכרב ןייעו .נ'יפ ףוס 48 דצל ונתרעה ןייעו א"י
 / שה  דצו ,אינ' רטכעש תאצוה נ'רד תובאו :,יכז

 ןיטאה רבהמה יכ 5 כוכה תמכח תעודי איה ,"ו "ט ,56 רצ
 תומואה יסכח לכו וילא םיולגהו ע"בארה ומכ ( 4.30:010813) תוניננטצאב
 .נהפסל זזה האמה דע

 ,יר' תאר "בלכמש .ל"צ 5 < .םינכמ .ביבחה:.א- הרוש ,57- רצ -
 (%.רפוס וא

 99 רצ אצסנש ומכ  ,ונובה ל'צ ונתרבח ' ,ח" , הרוש ,58 רצ.

 / .ביכ הרוש
 ,ןוכנ לכהו ןורסח- ןאכ ןיא .'נ הרעה ,08 דצ
 הסל ותנוכ  .'כו םדא לכא אל ולא ל"זח ורמא .'ב הרוש ,99 דצ

 םדא הנב אל ר'הציה ילולא .'ט טישו ,:'פ הבר תלהק .טיפ ר"בב אצסנש
 רזב | .א"ע ביי ז"ע אצמנ יפפכ לש הז ןויערהו ,'כו השא אשנ אלו תיב
 ה'ר טישבו .ב"כפ שיר

 .'בה .ושוריפ פ"ע ןבומ .עכ ז"י ,69 רצ
 ,יערל התנבכ -- הבשחמ -- :2ר םשה יכ .7 ט" 4 ךצ

 (+,ורהרהי ל"צ ,וררהי .םשו -- .489 םישרשה 'ס ןייע
 םשו .הלאשה ינמיפ קוחמל ךייצ ,'א א'כ .'ל .ןיכ כ ,67 דצ

 מב (ץ"כ 'כ) םכח ךלמ ןמכ ךלמ .הוהי ,ךומפ ' אוה 'םא,: ליצ א א"ב
 'כו ךומפ יתלכ ותיהל ןוכנו 6('ב ילשמב) םש ומצעב שריפש
 (5.רורב לכהו

 ופב קד רשא שיאה איה םיבוכ דע : ל'ר ,ח'ב א'ב ,68 רצ
 .םדוקה קוספב רכזנה םיעשר חבז ןיסמ אוה םיבזכ דע כיעו ,ארובה דובעי

 .בישהל ןיאו ל"צ *ביטהל ןיאו, .'ד הרוש ,69 רצ
 השעי ערה לו ב יפסכה ירבד ,א"י ביכ הרוש :69 רצ

 שי .בהואה תפשב ןח יכ ךלמה תוצמ ומכ בל רהט ובהוא תוצמ
 (5.הלאשה ןמיס קוחמל

0 
. - 

 , יא'בנמ ףידע םכח :וילע יתארק (5 (> (+
 .םישרשה יס תא ינישה רחא תועטה חולב 'תפסוהו יתנקת רבכ (+
 ונילא בודק יתויה דהעב האלהו וגממ יצחה שקכנ םימעפ המכו ,שוב דע יתיעט סנמא (5

 .ונישהל לקנו רבדה
 ובהוא תוצמ השע' יכ ויתפש ןחב זמרנ היא ?לאושו הב קיזחמ ינדוע ינאו (8

 ודוקס = הזב ןייצמו | ,הזל םיאתמ וניאש  ,(ז"ט ק"ומ) יי תעכ ינא קחומ קר ?ו'תפש ןהב
 .(איע ביכ תבש) ןוכנה



 רבסו | .'גו ונרהה ןידמ יכלמ תאו ,איכמ הוסבו  ,ןוחיס יכיסנ איבמ יירש
 .('ש"ע הלעמל בסוס ןידט תלמש

 ,ךאלסה ומכ :ישסכה רמאו .תוממ ליצת הקכדצו .ב " ,31 8 8
 שיו  ,קוספ 'םושל : ןווכ אלו+ ,תומה ךאלמ ומכ  ונבומ תומ תלמש ליר
 .(לל"ומה תורעה קוחמל

 ירבד עוטשל לכוי -אל-הזב ותנוכ .הרעג עמש אל .'ח >י ,41 דצ
 .'כו חמק ןיא םא םרמאכ (הרענ) רסומ

 םעטהו,  (הואתל לי"'צ ילוא) תילכתל לעופה האב .'ב ג'י ,47 רצ
 םוקמו תורשפא שיש רמולכ "האב, הואת יכ הזב ןווכ ,יםייח ץיעל תלחותה
 ,ותעב וירפ איבמה םייח ץעל תלחות וסכ איה (אבל ךשמת אלו) התאיבל
 .ותואת האב םא (בל תלחמ אלו) םדאל אוה םייה ץע  ,ינשה שורפהו

 ומכ ל'צ ילוא ". ,"ולכא אבו ל"ז םרמאכ, .נ"" השרפ הוס ,48 רצ
 ד"כ תומש א"תב ןייעו ,ח"ספ ר"בו ,(ףוסב ב"ע ו'פ ם"ב) ותשו ולכאש

 - .ע"ביתב ןכו ,ןתשו ןילכא ולאכ א"י

 ןוא- "ףדיב הומייקי.ךירבחש לז םימאכ, תולמ .'ד ד"י ,48 דצ
 ןכל) םיבוטה ורבחתי אל הזל יכ ,ץל שקב 'ו קוספב קר ,ןוכנה ןמוקמ הפ
 : .ךדיב .הוטייקי ךירבחש ל"ז םרמאכ (המכה ול היהת אל

 .'בה ושורפב וסכ: בותכה ראב ןאכ םנש קפס ןיא .'ו ד" ,48 דצ
 השעתו םימכחה תלועפל חילצת אל םא ,ליסכ שיאל דנגס ךל : ל'צ יתעדלו
 -- ותולועפה רשוי ךיתעדוה הטכהה תדמל אלש  יפיעא ,םיליסכה דוננ
 דנגמ ךל רחא םיכיישו. ,םה םמוקסב אלש "ךחבושהב,  תויתואהש רשפאו
 תחא ,הרוש הרסח ,דננמ ךל :ירחאש רשפא םגו --- "ליסכ שיאל, ליצו
 ן 7" ,םירפס וא םירפוס .יפמ הטכהה ןינק לע תבסומה

 קוספ ףוסל  בסוְמ . ?םיכוטל 'ד הכיטה סעטב ."" די ,48 דצ
 1 . הכיטה רומאָכ ,'ד םעמ אב ןוצרה רמולכ ,ןוצר םירשי ןיבל הזב ןווכו : םדוקה

 םתולקלקע םיטמהו וירחא- אבה .קוספה םג  רואיב רתיל םילשהל ךירצו .,'נו
 :י הלאה םיקוספה .ינשב תאצמנה "םירשי, תלסמ ז*ע ותייארו 'נו םכילוי
 תולסהו ,ושפנ תרמ ערוי :-בל לע" בטומ "בלה ןופצ הלכי הזב, כ"חא אבש
 ,הז .םוקמב 'ב ילשמב ןייעו . .ןוכגה ןמוקמ ןאכ ןיא ,םיעשר תיב

 ןס, תולסב ותגכ יכ הלאשה . ;מיס קוחמל 'שי | .ז"י ד"י ,49 דצ
 ,( הז לומ הז םדימעמו םיכפהה םילכלכמ תוארקמה קלח (עצטעזנענעג) *ךפהה

 . ,םימורעו ל'צ "ומכ ומעט, תרומת ,ח"י דלי ,49 דצ

 םוקסבו "אלש, ייפעאו ל"צ *אבש, י"פעאו .'א הרוש ,91 דצ

 המכ איבמ אתפירה בנאשוכ בודל האדנ אלדו ? הנשמו ניש יפסכ ינודא השעי  המלו (ז

 0/6 3/68|גט6ז יאלאקלא יה לש סופחה תיכב תעב יתאצמ אלפ הארו ,ןוכנ אלל  םיקוכמ
 תוסהב(56ה% גז ל/1556ה50הה87 068 ]06ה1מטחופ ]3הזש. 45. 1הז2-0קזוו 1

 .ןושל ותואבו םיקמ ותואב הזכ תועט 150 דצ י"ברל 'לשמל שודימצ
 .יתדקה םייקל בתוכ ידארב ברה ,קחומ ינודא םא (*
 "אנשוכ, ויתאצמ אלו תליא השעי ןמ ךפהה תא יתשקב לבא ,"ךפההע יתלהו נא םכ(%5

 רש *
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 .,יולב .טכד הלענה .פָארפה 'חה לש תורעה
 היטח אל םנ :ל"צ "רחא < . . לבוח .אל בג, .15 :הרוש ,1 רצ

 .ל'גה םוקמב י"שרו .רעבאב תואצוה אמוחנתב ןייעו (ו"ט ז"ט רבדטמב) דחא
 שרש (רעבאב תאצוה) 949 םישרשה 'פ ןייע .1 הרעה ,10 דצ

 הרטציו ,ושוריפו ,('א ד"י היעשי) םהילע רגה הולגו דוע וב רכזנו, הול
 םשמ יכ ,ליכע ףינצו ץיצ ('ח 'א ילשמ) ןח תיול יכ ,םהב קבדיו םהילא
 ,הזב ושוריפ לכ רבחסה חקל

 הסכ איבמ ,418 ערפ שרוש םישרשה 'סב .ה"כ 'א ,10 רצ
 .קוחירהו הארמהה לאה תולמה ןינעו : רטא כ'חאו םיקוכפ

 .א'ע הלג ףר ז'ע ןייע 'כינ אביקע 'ר/ ןימאו ןכו, .15 דצ
 ,(!יסדא ןושלב םיילח םא יכ םיירקמ םניא ןיערמ .1 הרעה ,14 רצ
 שיסכ םימהר סנ ונכומ ןנח שרושש לר רבחמה .9 הרעה ,14 דצ

 .'פ ףוס ןייעו .161 םישרשה 'פ ןייעו ,ךילע הלמחל 'ה ז'ט לאקזחיב
 קכשו ומכ בופ לכשו :רפחסה רמאש המ ,6 הרעה ,14 דצ

 וא) שרפמה דעהו :ל"'צש רשפא ז'פל ,519 םישרשה 'סב אצמנ ,לכש
 (3.לודגה (קדקדמה

 ילוא = ,ךסצעל *קיזת, תאז הלגת םא התאו .'ד קוספ ףוס םש
 .יהננת, לצ

 ושוריפ יפפכה הקל םשמש ,8989 םישרשה 'ס ןייע /'ח ד"'פ 29 רצ
 הנשו ,םב קיזחמ ךדועו קוספה לע בסומ "חיכומ ופוסו רסאש המו ,הז
 יז" יט ללותסמ ךדועו קוספה ירחא 'ב 'ט הז קוספ איבה הנוי 'רש ינפמ האורב

 רשפאו :242 הול שרוש םישרשה 'ם ןייע .א'כ 'ד השרפ ,23 דצ =
 ילולעו .ל"כע הגסמ רופו הנוכנהמ תוטג לכה ןינעו ד"מלה ילולעס .היהיש
 שרשמ ]ן"יע יחנמ אוה וזילי תלמש רשפאו דימלה יחנ ומכ אוה ד"מלה
 ןורפחה אלמל שי ז"יפלו ,ף"יעה ימולעמ וירבדב יפסכ ןווכ .הזלו | .זול
 .'כו ןיעה יטולעמ וא ד"מלה ילולעמ אוה יכ :הז ןפואב

 ןושלב םג אצטנש ל'ר .לעי תבקנ ,תלָעי .ט"י 'ח השרפ ,24 רצ
 |. א מיל םויא .ףיי ד'ק םילהת .לעי רכז

 בזעו ןינעה לע רחבנ, רחבנ ףסכמ יתאובתו .מ" 'ח ,26 רצ
 לבא הבקנ ןושל אוהש יתאובת לע בסומ רחבנ ל"רו "תונקו דעהו אטבסה
 .אטבמה- בזע

 ריעהו ,"ןידמ יכיסנ תריזמ יתכסנ םלועמ, .עכ 'ח םש
 ,ומע ןידהו .ןידמ יכיסנ ך"נתב אצמנ אלש ,ןוחיס :יכיס> :ל"צש 4 הרעה
 ,רבחטה תא ועטה 808 םישרשה 'סב הנוי 'ר ירבדש שמשכ רורב לבא

 .ןישיב תופסוה לע יתנוכ (1
 ."בומ הארמ דמולכ, יפוי לולכמב תעכ יתאצמ ןכו 5( 
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 60. טח6 177). םז 561% 15% םס6זההטק( א6וה [זבט6ת[:6טת6 (178).
 -- םז 6תא8הת( 2ו/6| )6 וסט95וז6ת06ה \/6וה טה סח

 685 1צו6ת(ןטב6ת טסת ש6(|6ז "6786 20 [6![30ת %סהוהו6ת, ו6חה 6

 תסז6ת, 0855 !זש6ת0\שעס ₪ט%6ז \/6ןת ₪680068%% שות6. ]5 \01א5-

 5קזו6הועסז+ 1גתז% 67 31: :126חו] 56] 15% 56!ם 62650)ז6] 50 ת-

 ₪6ה6תהו ו6 06תו 58ת86ז (רימז) 5618 (265808< (45 2₪ 18, 93).

 55 087766 618 1:38265156865 לקזו6חשסצ 56 (ץש]. ₪6 ק. 2,

 20 18, 1; ברועמ שיאה הז :ןומהה רמאמכ). 28% פ6%א8חה(6 \/סהח :

 :58₪6 זמומ ששסח 46!ם [ז6טת6 150 טחב 16 5886 01 וע6ז 60 +

 186% 5168 606תם5]18 06| 68500, 667 65 8₪5 06ח1 1120788: [1806-

 תוחוח (םכחד רמאו ₪65006ק8 תגס6ה 007006. 5 [ג6(0[ 60ז80(8ה:

 והער אוה ימ לאשת ,םדא לע לאשתשכ (ק. 51, 26 14. 96). :[ה טח-
 56ז6חו 1.3806 536% חוגת : 1( 66חו 700068 ₪671 06ז 1.6101:826706+

 (0. 157 טת(6ת : לבאה ךלי תמה םע)
 םו6 <סחומ6ה(8ז6 20 ]ספ טחתש 100261648 8!ח6 ץפז 6

 !תז65 170815 686ז קתו]!ס500015606 5[8 6א68608086 %6:0/6. 6

 א\גוחוטהו טתה 6106מ6]6ה 816 6 וופוסהפקה||ספסקת6הח 065 1106|-

 ה|:6ז, 88+ גט6ה 8571 561ם6 1160[תק5₪608ת%6ה ות 068 58%

 ס6שז0ת86% 11106ה ועס]!6ח. [26ז 56הוע6זקטתא( 61656ז 2\ש6| 56 6ח

 ןו60+ ]50 ות !הזשזה (2603ת%6ה6([]86 תב 6!ם6 \/ז6ו00טתש 06ז-

 06[|56 %6המ%6 תטז וחו ק3תתו6ת 6והסז \/טז6ו00ה8 667 1810|76ה5-
 קתהספסקהופ6ה6ת 1.6טתש6ה 85215 ₪626068 ש6ז66ה0,

 בטפפ6זה8]פ 067 .גוו18406 01656: א|6וח6שה 581226 4

 טסח 867 26!10ת66ה ט5ש806 306 168 ות ק6וה0זו6% תטז
 616 2שע6| /1156016א0חוחו6ה(הז6 65668, 06768 ]6א% חוגה6ה6 \6ז-

 06ז5ת1556 טתש 1.06%6ה 26181. [28 %61ת6 ו/6ו(676ה 305611106

 1ו06] 20 6262016 6)506ת, 826 162 !ת 06ה \תחו6שזאטמש6הח 6

 16|5%6ת 11465 %סת]6א(טת 20 166ת ץסזפט6ה%. ₪6! זטה!6ז6חו

 פ(טנוטהנ 6068, 50 ₪[גטכ6 16, 18556 6[8 56הש6(/160%6ף קת

 ת6ס6ת 56|ת. 2טחו 8585[560 6חו6זא6 168 ת006] 6855 168 צסה]

 6ות6ת ז96תהפ2טק 6568|₪6, 000ז געז 016 <0זז6א(טז א6וה6ה םוח-

 11855 ₪6תסהוחו6ה 806.

 8₪08ק7ק65% 5. ]1גחטהז 4

 קזס[. סז. 1ט4ש!4% ג.
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 6 \/ונז>6!.< ]₪ ןתי םיקידצ שרשו 50686 שעש00] שרש ?וג םיקידצ
 ותו 5% 60050 6008 561 0165 20 06ז 0410816 סת םידנב תוהבו

 ודכלי 580 8₪12018556ח, 815 560866 ןתי םיקידצל שרשו (9. %סחותו6ח-
 +םז): וחתפ היבגמ (17, 19) 562610הם6 66מ /0זם6החו6ת, 06תת חו

 068% תגפ6ת 616 [13056ז תו606ז6 תוחק3ה₪6) תטז 616 067 [ז506ח

 תגס6ת 80706 םותש8תש6. 90, 10: 616 006[2ת5676מ ]185856 6ח

 ת6:[60ת6ת, 400ז 616 5088116(662ת6מ [10ז06ז8 56!ם6 6[566 [ץסח

 ₪6ח- 1טזחו6ת56ת6ת].< 28 ושפנ ושקבי םירשיו 16 מ46ה (26ח. 31, 9

 םדימ 20 6ת₪8ת26ת. [21656 זא|גזטתש 15% 56תז 61ת%80ה טחב חוגח

 תוטפפ 2ונ א6ת6ז =חו6ת08000ת 2ע1]ט6ת( ת6תחנ6סת (2508(30 8. 0)

 התחחסזאטתש 83: ורקבי תגסמ =260ח. 34, 10; ושקבי 15% 55[8856ז חטז

 םסזט6א6ת[6ז). םשנ (95, 23) כ666ט(6% 60זק6ז | (ק. 74) טחה הוה

 (26, 9) הזחופקהתש6 (תאס0. 35, 9% חח). )גם 816568 6[615016ח

 חו66 65 606.

 ןאו6שת+ טתות!6ז65588% 51ם0 016 >אט](טז6656010001616ה [3%6מ)

 6ו6 8ט5 025205 טסז|606ת06ה 56ת886מ 2₪ 6!10ח 5188. זסצ.

 25, 33 0621686 516 השז 616 %/1556850ת4880  טסחנ 1.0568. 6

 [.050ז2%6| 6/!6ת 20ה1615% 6וח, 826ז ם16ת% 6]016תו86מ 007 0/6

 טתב 86ז טתש|556806ה 1.6ט(6 (ק. 57 טת6 106, טק. גטסה 20 22, 2ַ

 כ. 69). כו6 5קז6]ועט(ה טעגז 5(גז% ע6זכז66(61. [216 1.6016 זא80[-

 +6ת 085 טסת !תז6ת \/6(8ז8 07:6ז2%6 [1805 8ש6ת 08תת ת1680 טש6תח

 516 שמש ותז6 (6ות86ז 085 (1]26 ?וחו 10ז25(ט0]טחו 26ה6%010%6ה),

 בט6ז 516 טסזא306מ 5083ז 6|ם 10ז86א6הוק130 טחו 6681 0 0716]-

 5016| 20 1:6תת6ח (ן. 49, ?₪ 14, 18). = 18+ 8ט1 56/ם6ש6ש 6

 טס6זתהק+ תו6ה( 60+ 20 5קז66ה6ה טתש ת6תת+ 56!ת [10וחו84

 סוח טסה (2000 ע6זט6הת+65 1.28 (131). ₪5 56!ם6ה 60556 הת6ח

 516% חוגת, 0255 6ז א6!ם קסקט]הז6ז 3|0םה 656/\₪6ת 561. \/6ז 6ה

 [6016ת ₪013[! 15% ץ6ז646ה0, 46תמ 65 5616ת 867 1]הו1556ת86ה

 שבז טו6[6- 5 18% 265560 ששתה חוגת ץסת !םחשםמת +

 שסז06 (195; טש]. גט6סת 71 טת+6ת). [285 \70]א 5+886 תאחו]ו0ה תו

 בטז 566 46: קתו|ספסקמ6ה. 0350| ₪6)+ !ם 561ם6ז 180615060( 50

 6 6855 68 גט6ג 66ת 0/טמפ6ה 56]ת6% 2602605568 1

 16וח06ז5686ה זמ155011118+ : 1216 1 סז6הת 406ה 6186 11605126 6

 ש6תה ותהת6ת 6! פסתת 066ז 616 10060%68 ₪6כ0ז6 שוז6; 6

 ן306ת- 6|!3 !תז6 [ז6טת66 2טחו 2705568 12016, 50 0855 60 6
 תוגטק(שטתפ6סב 06מ 6ות06זמ ₪1(; 516 1:606ת 516 ₪067 ₪87 >6וה

 (3]ם6א, שפתת 516 %6ום6 0ות667 0406ת. 16 588 1.6006, 616 הגח
 \/6156ת שת 6ז216 1הז ₪8ת2685 /6ה626ת טע6זפ06ת0606חה,

 31 תטז וז תזגט6ת 508ש8ה86[ ט6706ת טמב 6!ם6ת 50תח

 ₪608ז68, 0867 516 6[]|066מם 5168, 510 טסת והז6שת [זבט6ת 6

 2 [ג556ת טתב ₪656ת !הת6ח 270556 5608626 606.5 (58; עש. הטס]



 עוז

 6(\/ה5 6|1:6ז6 /\ת51601% 805566 6ז תטז טכ6ז 616 \כ!8855טה8 '86ז

 פכזה6ת6. \/סת] תא( 6ז 58]סתוס !טז 66ת .ט(0סז, תושוח( 896מ
 5ה!סחוס 1806 םו6ת( 025 ₪8826 206 66ז 7616 868 40

 50006זת 20 ט6ז56ת1606ת6ה %6/226ם 61826|ם6 577066 טסז 56!ת6ח

 םו6הסזה 26805561, 016 516 03תמ ₪658חותו6]( טת0 3ט10650070606ה

 תגס6ה. :חו 1. <0חוחו6ת(גז ]6]116 67 01058 6. 25--31 1טז 6ות6ח וח

 06ז סזשההת(68 0/6156 6ת15%2806ה6ת 205812, !חו ל. 0חוחו. 06הה+

 6ז 01656 (סותטהש 56ת0ת 8טז 06מ 2. 776|] 665 0060658 (6. 10--

 31) גטפ. 26ז 13]חוטב (23858 28%ה7ז8 158) 81( 035 [60![60וטחו 5

 66165 0217812 1םז 06ת ק608%600 43521 18]( 58]ס0חוס 56155( [טז
 06ת 608%60" 065 1. 16165 6. 1--9, טה 561ת6 [6!0ת6ז 18ז 6

 60 8%א(סז6ת 067 880676ה 2\ע6| 6|]116. םוח6 76506%%406

 הז 56806

 םוג6 26760016 \%/6ההטתק 66: 6א606150ת6מ [.60(טה86ח

 25/5 15% תטצ 03תת חו08]ו60, ש6תת הוגה ה6056 06חו א6תמ6ח

 56116ז 2610556(261ה 806ה 085 216] 6/8658 ן606מ \/ 6זא68 |ה |6ת6ז

 26|% טסז וגש6ת ת8]ם 25 תהת%6:06 516 ות 66ת הוסו6(5ת [6||8ה

 חוסה( 50 567 טחו ₪16 (ז30(1018811 065 10108, 815 טו6|חו6הז טחו

 416 2616תותש,:.0ו6 6ז 50868 1656 0% ₪160 תש168 05 56וח

 \/סזא 61066 006ז 1666 56ת6ק80ת86ת 16|037516. %0ת 01686חו

 (36516ת%5שותא6] ואוח תוהת [חו 675%6מ אס וחו6ת!הז 20 6

 468 טו6 68 86816 0116 156 6106 40151656 17611/0ה6ז =זא[3תותש6ח

 0ו6ז6%, 17042 865 -קתו!ספסקתוז6הה6מה )546868 6186 260(ט08%-

 ועסז1ם6 1.615%0ת₪ 6זס[ו6%6ת. 1121586ת]6ת 6+08% 35ק1 56106 (0ז1-

 סותב1+3+ 1055 וחו 26116 (0הוהו6ת(הז (30, 40; 30, 10; טה

 ק. 131),. 46: <א6ות6 1ס0ו1!גוו16ת06 [םז6זקז00008(6, 50806ז8, ו6 6

 זצסצ6!|6ם 867 1!חו015%6ת 56ו86ז 0]2.6 61826]ה6 (010556₪ַת %

 םז 56תז6וםמ \ו6 67 580+.(20 5, 15 ק. 91), הז (6הת6סז טח6 1

 !הז [חפןותפ6.

 | ]6ת ו66%6 !ם ₪ז26 6וה186 [זא|הזטמש6ח, 616 ו ג0[-

 6|₪6181מ 5110, ת6זטסזת606ה. זסטסזס. 11, 21 06060+6( ח4678 35קו :

 :כו6 [ז6צ[6 616 טסמ 61+ 2₪ (כ14 216806הח (די = (כ6 תה \טחוי

 2: 17.) ₪. תם. ותז6ת \/0תתסה+ \ע66856]ה, ₪676 1600 503705 5,

 ע4ז6מ4 ₪16 [זסהוחו6שת 267606( ועסז66ת< (!ת 6166 <0הוחו6ה-

 1הז6ה). 15% 01656 [ה(6זקז6(ה(ו0ת חו6תז סזו8ות6]|, 85 עגה 6

 816 [ס126806 616 \/התזת6ו[ (ז6116ח. 20, 4 60(26060: :06ז א06הוש
 6זהה|( 0טז6ת 66+ 085-1880, סח 8כ6ז 506ט6ז:ה 80

 65 20 (0ז₪ת06<:(םעה לע םיסמ הלעישי = תומורת שיא 1. >סחוחו.).
 80 186 616 5066 3גט6ה ות ]6הט(250ת'8 3106| 06856076 06ה
 4155615( 50ם\ע!686ת \/6ז8 19, 19 18556 6ז 50 88[: :[26חו [ז6ץ[6ז

 261₪516% 36 66 1צ2(6 66ז 0656ה (156088[02656 ?), 6/6 [ סחוה אח



 צח

 51668, 6255 06: 9. א0חוחו. 667 5281676 186. 17002 96868 6-

 טשטתב6הותש 06: 2זס6ו 46: 012550ז6%6מ (50 806 [סת ת2ז8) 1%
 6[ וגת6ת6 6]1261506מ 181568 (9. <סחוחמ. 10, 4; 16, 7; 9 )

 שג5 זוסזאשז612679ש6156 2ט6ה 261 66חהו קטתא(ג%0ז 6:60818 ןח

 46ה 06מ 6זש3הת(6מ \/6זא6מ 46ז ]| 5ז. ((גמ אגתה 03ג71ם 6ות6
 6615 (0 !תז6 16501|2106ש%616 6זס]16%6ת, 616 65 ₪160+ 1טז 6%וז₪

 1גג0, 616 25 86ת1 (026636ת01155 3ת₪610ה86 6[6(5 807608 5

 ט6ת 280 %0ת070]!וז6ח- ו

 11וסז 56] 6-ש תת 0855 6ז 016 0ז6] 116116 06ז 126] הרות

 םיבותכו אררמ ת6חמ+ (138, 26116 5), גם 3ת006ז:6ת 2ש6| 6|5%6מ

 אטז26ז ארקמו הרות (83 טמ₪ 193 טת(6ת). ₪6:60818 56861מ% 616 3

 7616 המכה ארקמ הרות ?וו ת6תת6מ ((8!]20מ62 6סז. 5106ו!טתש

 5.8 6[261 19 טסמ טמ(6ם). \/6תח 3150 66: 20887 598% (הרות ירתס

 2 (26ח. 15, 1: ארקמה יעיביי'ו אתיירוא סולקנא םנרת חו6!% 6" 5

 0מ%א05[|6 616 10ז8 טחש ]סההזהגת 06מ []216| 616 קז0ק16%6ת ₪006ז-

 2(56+ תמש, שג5 5168 206ה 160112 38 1ת860 טתב ץ6( מא

 61656" 1681010816 6016 268 56ות6ז א01255עםַק. (0ותפסטז6ץ
 (ק56ט00-]סהה(הגה, 267ם 1903 ק. /1[[ ם. 1) 56216( !הדהמחו-

 [וסה 885 \/סה ארקמ וה 46: ס6ז608%6ח 6[|207091816 8ש][ 616 86-

 54וו(6 8611186 56ת18. 5666 184, 2616 9 ₪266( 51601 לכ הרות
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". 





 פשאפ טאזטצעפתפזצצ

 סזצ תצצש
 ז1זםת גתצ

 דחפ 600 קשת ד ועפ קחססח4\\
 וא טס 16 פד עס! ם5.
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